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T( TRINH 
Ban hành Nghj quyt nguyen tic, tiêu chI và d!nh  mu'c phân b dir toán chi 

thtrông xuyên ngân sách  d!a  phtrorng nãm 2022, on dlnh  den näm 2025 

KInh g1ri: Hi dng nhân dan tinh Khóa VIII, K5' hop thir 6 

Thirc hin quy djnh cUa Lut Ban bath van ban quy phm pháp 1ut ngày 
22/6/2015; UBND tinh kInh trinh HDND tinh dr thão Nghj quyêt ban hành nguyen 
täc, tiêu chi và djnh mirc phân bô dir  toán chi thtthng xuyen ngãn sách dja phuxng 
(NSDP) nãm 2022, on djnh den näm 2025 nhu sau: 

I. S CAN THIET BAN HANH NGH! QUYET 

Thirc hiên Luât Ngân sách nhà nuOc näm 2015, 

Ti dim a khoán 9 Diu 31 quy djnh: UBND cAp tinh Co trách nhim chi dao 
cG quan tài chIth dja phucing chü trI phôi hçp vâi các cc quan lien quan giñp UBND 
tinh 1p vá trInh HDND tinh quyêt djnh các ni dung quy djnh t?i  khoãn 9 Diêu 30 
cüa Luât nay; T?i  diem e khoãn 9 Diêu 30 quy djnh: HDND tinh cO trách nhim 
"Quyêt djnh nguyen tác, tiêu chI và djnh m&c phán bó ngãn sách ó' d.ia phuing ". 

Khoán 2 Diu 4 Quy& djnh s 30/2021/QD-TTg ngày 10/10/2021 cüa Thu 
tuâng ChInh phü ban hành các nguyen tAc, tiêu chI và djnh rniIc phân bô dr toán chi 
thtrmg xuyên NSNN nAm 2022 quy djnh: "Djnh m&c phân bó chi thztàng xuyen ngán 
sách dfaphiton näm 2022 theo Nghi quyêt so 01/2021/UBTVQHJ5 ngày 01 tháng 9 
nám 2021 cza Uy ban Thwàng vy QuOc hi và các quy djnh ban hành kern theo Quyét 
djnh nay chi dê xác djnh tOng chi thw&ng xuyên, trong do chi tiêt linh vrc giOo dyc - 
dao tao và dgy nghe, khoa hQc và cOng ngh dé QuOc hi quyêt djnh. Gán th khá 
nàng tài chinh - ngán sách va dc diem tInh hlnh & dia phuong, Uy ban nhOn dOn các 
tinh, thành phO trrc thuc trung wo'ng trinh Hi dOng nhOn dOn cap tinh ban hành 
nguyêntàc, tiêu chi và djnh rn&c phOn bô chi ngOn sách dja phitong dam báo phi' hQp 
tIrng cOp chInh quyén dja phwong, pith hcip tInh hInh thtrc té cza tfrng lTnh vrc chi và 
theo dáng quy djnh cza Lut Ngdn sách n/ia nithc öê lam cOn c& xOy dtrng dtr  toán và 
phOn bô ngOn sách & dia phwo'ng nOrn 2022, nOrn dOu cüa th&i Ic)) On d/nh ngOn sách 
mói, dOng th&i g&i Bó Tài chInh dê tong hcxp báo cáo Thi tithng C'hInh phz." 

Tr nhUng l do trên, cAn thit phãi xây dirng Nghj quyk ban hânh nguyen tAc, 
tiêu chI và dinh mCrc phan bô dir toán chi thuôrng xuyen NSDP nàm 2022, on dnh den 
nãm 2025 dê thay the djnh mtrc phân b di toán chi thithng xuyên NSDP näm 2017 
ban hãnh t?i  Nghj quyet so 23/2016/NQ-HDND ngày 14/12/2016 cüa HDND tinh và 
các Nghj quyet sCra dôi, bô sung; duçrc kéo dài sang näm 2021 theo Nghj quyêt so 
86/NQ-HDND ngày 09/12/2020 cüa HDND tinh, lam can ci.r dé cap cO thâm quyen 
quyét djnh phãn bô dir toán cho các dm vl dir toán cap tinh, quy& djnh so bO sung can 
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di tr ngân sách tinh cho ngân sách huyn, thj xà, thành ph6; gop phn thng cung hiu 
qua quán l', nâng cao tinh minh bach  trong phân bô, giao di,r toán NSNN. 

II. M1JC IMCH, QUAN DIEM xAY DuNG NGHL QUYET 

1. Miic tiêu 

- Phân b chi thu?mg xuyen, dam bào các s, ban, ngành, dja hucmg cO dü 
nguôn 1irc thirc hin các nhim vii quân l nhà nuàc, nhim vi,i phát triên kinh t - xà 
hOi, quôc phông, an ninh, các chê d an sinh xâ hi theo lTnh vrc, dja bàn theo phân 
cap hin hành. 

-Djnh mtirc phân b du toán chi thuing xuyên NSDP nám 2022 là co s d 
phân bô dir toán chi thumg xuyen NSDP giUa ngân sách tinh vâi ngân sách tmg 
huyn, thành phô, thj xà näm 2022, là co sâ dë 1p du toán chi cho các linh vIc sir 
nghip và chi quãn l hânh chinh cho các Co quan Dãng, nba rnróc, doàn the cap tinh 
näm 2022 và các nam tiêp theo. 

- Th?c hành tit kim, chng lang phi; cãi cách hành chinh nâng cao 
chat lucmg djch vii công, sir diing hiu qua NSNN. 

2. Quan diem 

- Dam bào phü hç'p vâi quy djnh cüa Lut NSNN và the van bàn quy pham 
pháp lut khác cO lien quan. Phü hcp yêu cu thuc hin co' cau lai  chi NSNN gän vOi 
nhim vi sap xêp to chic b may, tinh giãn biên chê, dôi mâi khu virc sr nhip 
cOng và cái cách tiên krcing theo Nghj quyët sO 18-NQ/TW này 25/10/2017, so 

19-NQ/TW ngày 25/10/20172  và so 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 cUa Ban Chap hành 
Trung ucmg (khóa XII); tiOt kim chi thi.thng xuyên dê tAng chi dâu tu phát triên. 

- PhU hçp vOi khá nang can di NSDP; k& thi'ra nhüng mitt  tIch circ cüa djnh 
mirc chi thithng xuyen NSDP nAm 2017 tai  Nghj quyêt so 23/2016/NQ-HDND và 
các Nghj quyêt sra dôi, bô sung cüa HDND tinh; cO sira dôi, bô sung mt so ni 
dung cho phU hcp vâi yêu can cUa giai doan 2022-2025 

- Tiêu chI, djnh müc phân b dr toán chi thung xuyén NSDP don giàn, dam 
bão cong bAng, d thirc hin và kiem tra. 

- Dam báo thrc hin cac miic tiêu, giái pháp quan trQng v tài chinh, NSNN 
theo Nghj quyêt Dai hOi di biêu Dãng bô tinh lan thu XVII, nhim k 2020-2025. 

- TAng tinh chü dng, gn lin vâi yêu cu trách nbim trong quãn 1 NSNN 
cüa các co quan, don vj, dja phixo'ng. 

III. QUA TR!NH xA D'NG DV  THAO NGHJ QUYET 

Thirc hin quy djnh cüa Lust NSNN; k hoach th chirc các kS'  h9p nAm 2021 
cüa HDND tinh khóa VIII, nhim k' 2021-2026; Chixong trInh cOng tác tr9ng tam 
nAm 2021 cüa UBND tinh; 

V tiép tue di mUl, sap xap tó chc b may cüa h thong chlnh ti-j tinh gun, hot dng hiu 1ic, hiu quñ 
2  Vé tiêp tie dôi mi HT to chCrc va quãn I, nâng cao chat 1ung và hiu qua hoat dng cOa cáe DVSNCL 

V cai each chinh sáeh tiên lirong di vOi CBCC, VC LLVT va nguM Lao dng trong doanh nghip 
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Ngày 06/4/2021, Sâ Tài chInh dã có Cong van s 894/STC-QLNS giri lay y' 
kiên cac cci quan, dcin vj va dja phwmg phôi hcxp dánh giá phân cap, djnh mirc chi 
thi.r?ing xuyen 2017-2020 và dê xuãt phiwng an phán cap, djnh mrc phân bô d%r toán 
chi thixorng xuyen th?ji k' on djnh ngân sách 2022-202 5. 

Trén cci s& dánh giá, d xuAt cüa các cci quan, dcin vj và dja phucing, Sà Tâi 
chInh dir tháo Quy djnh djnh miIc phân bô dr toán chi thuing xuyên NSDP näm 
2022 tinh Quáng Trj gi.ri lay kién các sâ, ban, ngành, cci quan, dcm vj cap tinh và 
UBND các huyn, thành phô, thj xâ theo dung trInh tir, thU tic soan tháo, ban hành 
van ban quy phm pháp 1ut cUa HDND tinh (Cong van so 3696/STC-QLNS ngày 
08/10/2021 cUa Sâ Tài chInh); däng tái trên Cong thông tin din tU tinh vâ Trang 
thông tin din ti:r Sâ Tài chinh tinh Quáng Tn dê lay kiên. Kêt qua dä cO 22 cci 
quan, dcin vj, dja phucing duçc lay kiên cO van ban tham gia ' kiên. 

Trén cci sâ tip thu, giái trInh kin cUa các cci quan và dja phucing và kin 
thâm djnh cUa Si Tu pháp t?i  Báo cáo so 564/BTC-STC ngày 12/11/2021; S Tài 
chInh tiêp thu hoàn chinh du thão Nghj quyêt ban hành nguyen täc, tiëu chI và djnh 
mirc phân bO dr toán chi thi.thng xuyên NSDP näm 2022, on dlnh  den näm 2025; 
báo cáo UBND tinh, trinh HDND tinh ban hành. 

IV. BO CUC,  NQI DUNG C( BAN CUA D1J' THAO NGHJ QUYET 

1. B ciic cüa diy thão Nghj quyt, gôm 2 phAn: 

- Du tháo Nghj quy&. 

- Dr thâo Quy dnh nguyen tic, tiêu chI Va djnh mUc phân b du toán chi 
thung xuyên ngân sách da phucing näm 2022, on djnh den näm 2025 (kern theo 
Nghj quyet). 

2. Kt cu và ni dung co ban cUa dkr  thão Nghj quyêt 

- Diu 1. Ban hành kern theo Nghj quyt nay nuyên tc, tiêu chI và djnh mUc 
phân b dir toán chi thu?mg xuyên NSDP näm 2022, on djnh den nàm 2025. 

- Diu 2. T chi'rc thirc hin 

- Diu 3. Hiu lirc thi hành 

3. Kt cu va các ni dung chü yu cUa thy tháo Quy d!nh dlnh m.rc phân 
bô dy toán chi thirô'ng xuyên NSDP näm 2022 

Dii tháo gm có 13 Diu quy djnh các ni dung: 

- Diu 1. Ph?m vi diu chinh và di tucing áp dung 

- Diu 2. Nguyen tic, tiêu chI phân b dir toán chi thu?ing xuyên ngân sách 
nhà nuàc 

- Diu 3. Chi quãn l hânh chInh, Dáng, doân the 

- Dieu 4. Chi s1r nghip giáo dic và dào to 

- Dieu 5. Phân b d toán chi các dcrn vj sir nghip cong 1p 

- Diu 6. Dnh mirc phan b chi sij nghip khoa h9c vã cOng nghe 
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- Diu 7. Djnh müc phân b chi sir nghip dam bâo xä hi 

- Diu 8. Djnh mirc phân b chi qu6c phông, an ninh 

- Diu 9. Djnh mrc phân b chi si nghip kinh t 

-. Diu 10. Djnh müc phân b chi sr nghip môi tru?ing 

- Diu 11. Djnh müc phân b chi khác 

- Diu 12. Dir phông ngân sách 

- Diu 13. Mt s quy djnh khác 

Trên day là T? trmnh v dir tháo Nghj quyt ban hành nguyen tic, tiêu chI và 
djnh mirc phân bô dr toán chi thung xuyen NSDP näm 2022, on djnh den näm 
2025, UBND tinh kInh trInh HDND tinh xem xét thông qua./. 

Noi n1zin: 
- Nhtr trn; 
- ChU tjch, các PCT UBND tinh; 
- Sà Tài chmnh 
- Luu: VT, TM. 
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MINII XAY DIING DjNll M15'C PHAN BO 
UYEN NGAN SAd D!A  PHU€ING NAM 2022 

r-UBND ngày 16/11/2021 cüa UBND tin/i) 

Phãn thir nhãt 
DOI TTf(ING A NGUYEN TAC, TIEU ciii 

TOAN CR1 THIf(NG XUYEN NSNN 

I. PH4M VI IMEU CNH vA DOI TIfqNG AP D1JNG 
1. Pham vi diu chinh 
Nghj quyt nay quy dlnh  nguyen th.c, djnh mrc phân b d? toán chi thu?ng 

xuyen NSDP näm 2022 và các näm trong thai kS'  on djnh ngân sách mâi theo quy 
djnh cüa Lut NSNN và Nghj quyêt cüa Quôc hOi. 

2. Di ttrcrng áp diing 

a) HOi  dng nhân dan và Uy ban nhân dan the cap; các s, ban, ngành, doàn 
the, don vj dir toán cap tinh. 

b) Ca quan, th chirc, cá than có lien quan dn lap, phân b& chtp hành dir toãn 
chi thixmg xuyên NSDP. 

II. NGUYEN TAC, TIEU ciii PHAN BO DV TOAN CR1 THU'(1NG xuYEN 
NGAN SACH DIA PH1Jt%NG 

1. Dinh mrc phân b du toán chi thix?ng xuyen là ccr sà d xay dijng dir toán 
chi ngân sách cüa tmg ca quan, dan vj; dir toán chi ngân sách cüa các huyn, thành 
ph6, thj xà (bao gôm cap huyn và cap xã). 

2. Phü hcip vi phân cp quàn l ngân sách, khã nAng can di ngân sách näm 
2022 và Ca giai don on djnh ngân sách mâi; darn báo kinh phi thirc hin các chê d, 
chInh sách hin hành. Th%rc hành tiêt kim, chông lang phi, cãi each hành chInh; 
trng btróc nâng cao hiu qua si'r dung ngân sách thà nuâc, phân dâu giám dan t 
tr9ng chi thi.thng xuyen, gop phân co câu 'a  thu, chi ngân sách, sap xêp b may 
quán l hành chInh, don vj sr nghip cong lap, säpxëp các don vj hành chinh cap 
huyn, xà, tith giãn biên chê, thirc hin cái each tiên luong và nhim vii chInh trj 
cüa trng s?i, ban, nganh và dja phi.rang. 

3. Dinh  müc phân b dir toán chi thithng xuyên ngân sách dja phucing dà bao 
gm toàn b thu câu kinh phi thrc hin các chê d chInh sách do Trung irclng va 
tinh ban hành den thii diem HOi  dong than dan tith ban hành Nghj quyêt nay. Dam 
báo chi luang, phii cap va cac khoãn dóng gop theo chê dO vài mc krong c sO 
1.490.000 dongltháng. Tir näm ngân sách 2022, vic ban hành và thirc hin chê dO 
mâi lam tang chi ngãn sãch thirc hin theo quy djnh tai  khoán 4 Diêu 9 Lut Ngan 
sách nhà nuc1. Nân sách tinh h trçl dôi vOi các dja phuang sau khi dâ sr ding các 
nguôn tang thu, tiêt kim chi và các nguôn tài chinh hçip pháp khác cüa dja phuong 
theo quy djth dê thrc hin ma chua can dôi dU nguôn hrc dé thirc hin. Tru?mg hçip 
dja phuong bj áth huing thiên tai, djch beth  hoc sir cô nghiêm trng, thI dja 
phucing phái chU dng sir dung dir toán ngân sách dja phuong, bao gôm cá dix 

'Nhim v clii thuOc ngan sách cp nào do ngân sách cp do bão darn; vic ban hành vã thrc hin chinh sách, ché d m*fii lam tang 
chi ngan sách phãi cO giâi pháp bão darn ngun tãi chinh, phà hc,p vôi khà nang can d6i cUa ngan sách tCmg cp; vic quyt djnh 
dAu UI các chucrng trinh, d an sir ding vn ngan sách phãi bão dam trong phm vi ngân sách theo phân cp. 
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phông... theo quy djnh, d khc phiic; trithng hçip vixçYt qua khá näng can di cüa 
ngân sách dja phucmg, ngãn sách tinh s h trq cho ngân sách ctja phixcmg. 

4. Qu5i tin krcng, phu cp và các khoãn dóng gop theo krong lam co sâ phân 
bô di,r toán cho các co quan, don vj và huyn, thành phô, thj xà duçic xác djnh trén 
Co so bien chê dixçic cap có thâm quyên giao (bao gôm lao dng hcp dông theo Nghj 
djnh so 68/2000/ND-CP, Nghj djnh so 161/2018/ND-CP cüa Chinh PhU) ti thai 
diem xây dirng dr toán. Trong do: 

- Déi vài qu tin luong khi huyn ngoài các ch dO,  chInh sách theo quy 
djnh, da tInh toán dam bão kinh phi thirc hin Nghj quyêt sO 11 i/2020/NQ-HDND 
ngày 09/12/2020 cUa HDND tinh quy djnh thñ gian, mirc trçi cap tiên mua Va vn 
chuyên nithc ngot và sch doi vâi can bO,  cOng chrc, viên chirc cOng tác a vüng có 
diêu kiên kinh tê - xä hOi  dc bit kho khän trên dja bàn tinh Quang Trj. Các näm 
trong thai k' On djnh ngân sách, các huyn, thành phô, thi xà sir diing kinh phi trong 
djnh müc và ngân sách dja phuong dê dam bão thxc hin chInh sách trên dja bàn. 

- Djnh mi.rc phãn b tren theo qu tiM lucmg không gm trçi cAp lAn dAn theo 
Nghj dinh so 76/20191ND-CP ngày 08 tháng 10 näm 2019 cüa Chinh phü ye chInh sách 
dôi vâi can bO,  cong chirc, viên chrc, ngithi lao dng va ngi.ri hu&ng krong trong lirc 
hrçmg vfi trang cOng tác a vüng cO diêu kin kinh té - xã hOi  dic bit khó khàn. 

5. Djnh mic phân b dr toán chi hoat dng thu&ng xuyên (chi khác) tInh theo 
biên chê duqc cci quan có thâm quyên giao không bao gOm qu tiên lucing, tiên 
cOng, phv cap và các khoân dóng gop theo luong. Chi xay drng djnh mtirc chi khác 
(chi hot dng Co tInh chAt thuing xuyên) cUa mOt  biên chë duqc cap có thâm quyen 
giao cho trng loi hInh Co quan, don vj (biên chê quân 1 hành chInh, Dãng, doàn 
th; biên chê sr nghip và hOi  dc thü; lao dng hçip dOng theo Nghj djnh 
so 68/2000/ND-CP, Nghj djnh sO 161/2018/ND-CP cüa ChInh phU). 

6. Djnh miIc phân b dir toán chi thumg xuyen ngân sách dja phuong näm 
2022, n djnh den näm 2025 chtra tInh trr nguôn thuc hin cãi cach tiên hrcing cüa 
cac cAp ngân sách, cac don vj theo quy djnh (bao gOm cà nguôn câi each tiên krcing 
cOn du cüa cac näm tnxóc). Các näm trong th?yi kS'  On djnh, nêu có phat sinh tang, 
giám nhim vi thI ngân sach tinh bô sung hoc thu hôi kinh phi dâ bô tn theo djnh 
müc ban hành. 

7. Di vOi các linh vrc sir nghip: 
Ngan sách nha nuàc h trçi chi thung xuyên cac don vj si nghip cong 1p 

theo co chê tir chü quy djnh t?i  Nghj djiih so 60/2021/ND-CP ngày 21 thang 6 näm 
2021 cüa ChInh phU vã các quy djnh pháp lut hin hành Ye giao nhim vi, dt 
hàn, dâu thâu cung cap san phâm djch vi,i cong sir dung ngân sách nhà nuOc tir 
nguôn kinh phi chi thumg xuyên; Trong do: 

- DM vâi don vj sr nghip cOng 1p tr dam bão chi thuing xuyên, chi dAn tu; 
don vj sir nghip cOng l.p tr dam báo chi thithng xuyên: Ngân sách nhà nuac khOng 
h trq, trt'r kinh phi nhà nuàc dt hang, d thâu hoc giao nhim vi,i theo quy djnh. 
Don v thrc hin báo cáo day dU nguôn thu, nhim vi chi näm hin hành và du kiên 
nàm kê hoach; giri co quan quàn l cap trên tOng hçTp, gth sa Tài chinh cUng thai 
diem xây drng dr toán ngân sách nhà nu&c hang nàm. 
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- Dan vj sir nghip cong 1p ti,r báo dam mt phAn chi thuing xuyên: Ngân 
sách nhà ni.ric ho trçl chi thixvng xuyen sau khi dan vj dâ sir diing nguôn thu sir 
nghip và nguôn thu phi duqc dê 1i chi dê thirc hin nhim vi1, cung irng djch v1i sir 
nghip cong chua tInh dU chi phI. Thrc hin khoán chi ngân sách h trçi giai don 
2022-2025 và yêu câu giãm tôi thiêu 15% so vâi giai don 2017-2021. DOng th?yi, 
yeu câu dãnh nguôn thu sir nghip cUa cac dan vj dé thirc hin cái each tiên Iuang, 
ngân sách chi ho trçi kinh phi thrc hin cái each tiên h.rong tôi da theo t 1 ngân 
sáeh ho trçr chi thumg xuyen. 

- Di vii dan vj sir nghip cong 1p con lai  do nba nuâc dam báo chi thuing 
xuyên: Ngan sách nhâ nuâc ho trçi kinh phi chi thung xuyên trên ca sâ nhim viii 
dixie Nhà nuic giao, so krçmg ngutYi lam vic va djnh mi'rc phân bô dir toán thu&ng 
xuyen. Tiêp tic giãm binh quân 10% chi trrc tiêp tr ngân sách nhà rnxc so vi giai 
doan 2017-2021 tnut các djch vi cong ca ban, thiêt yêu do ngân sách nhà nuâc báo 
dam; dông thi, thirc hin tiêt kim 10% chi th.thng xuyên nguôn ngân sách thng 
them hang nàm va sap xêp tcr nguOn d toán ngân sách nhâ nuàc duqc giao dê thirc 
hin cãi each chInh sách tiên lucing. 

- Ngân sách nhã nuàc giám cp chi thtr&ng xuyên cho các dan vj sir nghip 
cOng 1p dôi vi các khoán chi dA di.rçic két câu vâo giá djch vi theo 10 trinh diêu 
chinh giá djch vi1 cüa trng linh vrc 51r nghip công; dành kinh phI dê tang nguôn 
báo dam chInh sách h trçl ngu?i nghèo, dOi tuclng chInh sách tiêp cn các djch vii 
sir nghiep công, tao  nguôn thijc hin cãi each tiên luang, tang chi mua sam sa cha 
và tang chi dâu tu phát triên, trên ca sâ do ca cau laj  các linh virc chi thung xuyên 
và timg buâc ca cu taj  chi ngân sách nhà nuOc. 

8. Tiêu chi phân b djnh müc rOràng, dan giãn, dam báo cong b.ng, cong 
khai, minh bach,  cãi tiên và bO sung, diêu chinh tiêu chI a mOt so linh virc chi phü 
hçp vai diu kin thirc t và kha nAng can di ngân sách. Dam bão các chi tiêu pháp 
1nh Trung ixang giao cho dja phuang hang näm thu chi sir nghip giáo diic dâo tao, 
sr nghip mOi truang, sir nghip khoa hoc. 

Phãn thin hai 
DINH MC PlAN BO PlY TOAN CHI THILNG XUYEN 

NGAN SACH DIA PIJ1NG NAM 2022, ON DjNTi DEN NAM 2025 

I. Chi quail i hành chInh, Bang, doàn th 
1. Cap tinh: 
a) Djnh mire chi khác tInh theo biên ch duc giao: 

Dan vi tInh: tniu dng/biên ch&näm 

Chitiêu 
Dinhmfrc 
nAm 2017 

Dinh mfrc 
näm 2022 

Mfrc tang djnh 
mfrc2022/2017 

(1n) 
1 2 3 4=3/2 

- Duói 10 biên ch 19,0 22,8 1,20 
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- Tir 10 dn duâi 20 biên ch 18,3 22 1,20 

- Tr 20 dn duâi 30 biên ch 17,7 21,2 1,20 

- Tr 30 biên ch 17,2 20,6 1,20 

- Djnh mirc phân bô dä bao gôm: 
+ Các khoãn chi hành chInh phic vu hot dng b may the ci quan (dâ bao 

gôm chi khen thuâng theo che d, phüc lçii tp the; thông tin, tuyen truyên, lien 
lac; cong tác phi, hi nghj, tong ket; doàn ra, doàn vào; vt tu van phông, thanh 
toán djch vu cong cong;  vn hânh tr1i sâ c quan; chi h trçi hoat dng cho cong tác 
Dáng, doàn the trong c quan). 

+ Các khoãn chi nghip vi mang tInh thi.thng xuyên phát sinh hang näm (da 
bao gôm chi nghip vi chuyên mon quán l cüa ngành, lTnh v1rc; chi tp huân, bôi 
du&ng nghip vi chuyên môn; rà soát, hoàn thin h thông van ban quy phm pháp 
lut; chi hott dng kiêm tra, giám sat). 

+ Kinh phi mua sm cOng ci, dung cxi; scra ehUa thu?mg xuyên tài san. 

- Djnh mic phãn b khOng bao gm: 
+ Chi th%rc hin các nhim vi chuyên mon dc thu cüa t'rng ngành, dcm vj 

duçic cap có thâm quyên giao; chi hoat dng cUa các Ban chi dio cap tinh; chi xây 
dirng van ban quy phm pháp pháp lut. 

+ Chi thuê trii sâ; chi süa chOa lan; mua sm may moe, trang thit bj phiic vii 
hoat dng chung theo quy djnh. 

b) D6i vài chi dam bão hoat dng cUa cci quan Dãng, Hi dng nhân dan, liJy 
ban than dan tinh: Du toán chi ngân sách duçic tInh toán trên ca sâ e sa djnh mirc; 
chê d, tiêu ehuân vâ các nhim vii chi dc thu cüa các cci quan nay. 

c) Các th chüc chinh trj - xã hi: Uy ban Mtt trn T qu&, Hi Cixu chin 
binh, Hôi Lien hip Phu n, Hi Nông dan, Doãn Thanh niên Cong san Ho ChI 
Minh dtrqc ap diing dnh mi'rc phn bô trên, tren cci sr biên chê hiên CO và các nhim 
vi chi dc thu cUa the cci quan nay dê tInh toán phân bô dir toán ngân sách. 

d) Di vâi các th chirc chInh trj xâ hi - ngh nghip, to chirc xä hi, tO chirc 
xã hi - nghe nghip: 

- Cáe t chirc chInh frj xã hi - ngh nghip, th chirc xã hOi,  t chi.rc xã hi - 
nghê nghip duçrc ngân sách h trçi theo quy djnh cüa Lust  Ngân sách nhà nuOc và 
các quy djnh hin hãnh. 

- Các Hi dc thu duçc Uy ban nhân dan tinh giao biên ch duçe h trçr djnh 
mirc chi khãc tôi da bng djnh mirc chi cUa &m vj sir nghip cong 1p do Nhà 
nuOc báo dam chi thuang xuyen theo sO biên chê CO mat. Uy ban nhân dan tinh 
quyët djnh mire h trq tirng näm phü hçip vâi khá nang ngân sách. 

d) Kinh phi thirc hin the ehinh sáeh, d an cüa tinh; kinh phi tang cithng ca 
sâ 4t chat; kinh phi hO trçY theo nhim vi cho các Ca quan lam cOng tác tOng hqp; 
kinh phi dam bão các thim vv phát sinh dQt xuât khác bô tn theo khá nang can dôi 
ngân sách hang nam. 
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2. Cp huyn: 
a) Djnh mrc chi khác tInh theo biên ch duqc giao: 

Dan vj tInh: triu dngIbiên ch&nàm 

Chitiêu Dinh müc 
nAm 2017 

Dinh müc 
nAm 2022 

Mfrc tang dinh 
mfrc2022/2017 

(1n) 
1 2 3 4=3/2 

- Các huyn dng bang 12,0 14,4 1,20 

- Huyn Dakrông 14,0 16,8 1,20 

- Huyn Hithng Hóa 14,4 17,3 1,20 

- Huyn dão Cn Co 20 24 1,20 

Djnh mirc phân b không bao gm các khoán chi dc thu theo nhim vii duac 
cap có thâm quyên giao. 

b) Trueing hcip cci quan, dan vj có s luçing biên ch It (t1r 03 ngi.r?i tri xung) 
thI djnh mirc phân bô dime tinh them nhi.r sau: 

Dan vj tInh: triu dng/biên ch/näm 

Ch tiêu Dinh mfrc 
11am 2017 

Dinh mfrc 
nãm 2022 

Müc tang dnh 
mfrc 2022/2017 

(thn) 

1 2 3 4=3/2 

Ca quan, dan vi có s krng 
biên chë It (tr 03 ngui tth 
xung) thI dinh mirc phân b 
duçc tinh them 

3 4 1,33 

3. Cp xâ: 
a) Di vài can b, cong chirc cAp xã: 

Dan vj tInh: triu dng/biên ch/näm 

CM tiêu Dinh m(rc 
nàm 2017 

Dinh mfrc 
nãm 2022 

Mfrc tang djnh 
muc 2022/2017 

(Ian) 
1 2 3 4=3/2 

Djnh mtrc chi khác tmnh theo s 
Iuçing biên ch can b, cOng chirc 
cap xâ duçic giao 

8,0 10,40 1,3 

b) H trçl kinh phi di vài nhüng ngu?ii boat dng không chuyën trách và kinh 
phi hoat dng dôi vâi các tO chüc chInh trj - xâ hi a cap xä, thôn, to dan phô: 

- Dinh müc näm 2017: thirc hin theo Nghj quyt s 26!20131NQ-HDND ngày 
11/12/2013 cüa HDND tinh ye sO li.rcmg, chrc danh, müc phii cap dôi vài nMng ngu?i 
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ho?t dng không chuyên trách và khoán kinh phi hoat dOng  di vâi các t chirc chInh 
trj - xà hOi  i xã, phung, thj trân và thôn, ban, khu phô. 

- Dinh miirc nàm 2022: thire hin theo Nghj quyt s6 18/2020/NQ-FJDND ngày 
2 1/04/2020 cüa HDND tinh quy dinh so luçmg, chrc danh, mirc phii cap và phii cap 
kiêm thim dôi vâi nhQng ngu?i hot dng không chuyên trách ô cap x, a thôn, to 
dan phô; khoán kinh phi hoat dng dôi vâi the to chi'rc ehInh trj - xähi câj xà; ho trq 
kinh phI hot dng dOi vâi các to chrc chInh trj - xã hi a thôn, to dan pho; quy dinh 
mirc bôi duOng dôi vài ngithi trirc tiêp tham gia cOng vic cüa thôn, to dan phô. 

c) H trçY kinh phi hot dng: 
- Kinh phi hoat dng Uy ban Mt tr.n TQVN cAp xä thirc hin cuc vn dng 

"Toàn dan doàn kêt xay dirng nông thôn moi, dO thj van minW' theo quy djnh t?i  Nghj 
quyêt so 41/NQ-HDND ngày 06/12/2019 cüa HDND tinh Quáng Trj. 

- Kinh phi hoat dng Ban Thanh tra nhân dan cAp xã: 05 triu dong!xà, phuang, 
thj trân. 

- Kinh phi giám sat du tu cüa cong dng trên dja bàn cAp xà: 
Do'n vj tinh: triu dng/xA, phuing, thj trAnlnAm 

Chi tiêu Dinh mfrc 
näm 2017 

Dnh mfrc 
näm 2022 

Mffc tang dinh 
mIre 2022/2017 

(1n) 

1 2 3 4=3/2 

H trçl kinh phi giám sat du tr 
elm cong dng trên dja bàn cAp xà 

5 10 2,0 

+ Djnh mIre näm 2017: th%rc hin theo Nghj djnh s 84/20 15/ND-CP 
ngày 30/9/2015 cüa Chinh phü ye giám sat và dánh giá dâu tu (dam bào mIre ho trq kinh 
phI 05 triu dOng/nam). 

+ Dinh mIre nan-i 2022: thirc hin theo Nghj djnh s6 29/2021/ND-CP 
ngày 26/3/202 1 cüa ChInh phü quy djnh v trinh tsr, thU ti1c thâm djnh dir an quan trong 
quôc gia và giám sat, dánh giá dâu tir (dam bão mIre ho trq kinh phi 10 triu dông/nam). 
Thy theo ké hoach hoit dng giãm sat dâu tu elm cong  dong hang nàm, các huyn, thành 
pho, thj xã và xà, phithng, thj trân quyêt djnh tang mIre h trçc giam sat dâu ttx cUa cong 
dong phU hcip vOi tInh hInh thirc tê dja phumg. 

4. Ngoai djnh mirc trên, các huyn, thành phi, thj xA; xã, phirôiig thj trAn 
dirçrc phân b theo tiêu chI b sung: 

a) Ngoài djnh mIre trên, các huyn, thânh ph, thi xâ duçrc h trq them kinh phi 
hott d)ng quán 1 hành chInh, Dàng, doàn the (dã bao gôm kinh phi ho?t dng cap Iry, 
Uy ban nhân dan, Hi dong nhãn dan theo nhim ks'): 

* Cp huyn: 
Dn vi tInh: triu dng/näm 

Ch iieu Dlnh mfrc 
nam 2017 

D1nh mfrc 
näm 2022 

Mfrc tang d1nh mfrc 
2022/2017 (lan) 

-Thànhph 4.500 5.500 1,22 



7 

- Huyn Dakrông, Huâng Hóa 3.200 4.100 1,28 

-Huyndão 2.000 2.400 1,20 

-Thjxã,huyncón1i 3.000 3.900 1,30 

Djnh mrc nAm 2022 các dja phumg tang 1,1 1n so vâi djnh mirc 2017 và 
tInh them các khoán kinh phi th%rc hin cac ché d, chInh sách, nhim vi bô tn ngoài 
djnh mirc nàm 2017 (ho trq tang bInh quãn cho các huyn, thành phô, thj xã là 610 
triu dông/nám; riéng huyn dão Con Co là 210 triu dong/nam), ciii the: kinh phi 
tang them ho trq hot dng cüa các chc danh do HDND bâu và h trq trang cap 
theo Nghj quyêt so 02/201 71NQ-HDND; ché dO thäm hOi dôi vOi mOt so dôi ttrcYng 
do Uy ban Mt trn to quôc Vit Nam các cap thrc hin, phv cap kiém nhim Chü 
tjch, PCT HOi  ci.ru chiên birth cci quan theo TTLT 10/2007/BLDTBXH-HCCBVN-
BTC-BQP; phii cap dan quân tr v cc quan theo Nghj djnh 72/2020/ND-CP; sinh 
hoat phi Uy viên UBMT theo QD sO 33; trang cap thanh tra; ho trçi kinh phi cong tác 
vien du lun xã hOi  theo HD 167-HD/BTGTW ngày 26/12/2015; 

-Cpxâ: 
Dcin v tInh: triu dong/nam 

Chi tiêu Dnh mác 
näm 2017 

Dinh müc 
nãm 2022 

Mfrc tang d!nh 
müc 2022/2017 

(1n) 

- Chi hoat dOng cüa HOi  dng nhân 
dan cp xã (tinh trên/1 di biêu) 

4,50 8,5 1,89 

- Kinh phi hott dng cAp üy, Uy 
ban nhân dan và chi quãn l hành 
chInh cAp xä 

+ Thành ph Dông Ha,, thj xâ 
Quãng Trj 

150 180 1,2 

+ Huyn Dakrông, Hixàng Hóa 110 132 1,2 

+CáchuyncOnli 100 120 1,2 

+ Djnh mirc hoat dng cüa HDND cAp xã theo s lucmg dai biu näm 2022 
tang 1,1 lan so vói djnh mrc näm 2017 và tInh them các khoãn kinh phi thuc hin 
các chê dO,  chInh sách, nhim vi b tn ngoâi djnh mrc näm 2017: kinh phi tang 
them h trçl hot dng cüa cac chirc danh do HDND bâu và h trçl trang cap theo 
Nghj quyêt so 02/2017/NQ-FIDND; h trq chi trã chê dO tiên cOng lao dOng theo 
ngay thirc tê th%rc hin thim vii dai  biêu HDND; h trçl chê do báo hiêm dOi vâi di 
biêu không humg lucing; 

+ Kinh phi hoat dng cAp uy, Uy ban nhân dan và chi quân 1 hành chinh cAp 
xa tang 1,2 lan so vài djnh mirc näm 2017. 

* Djnh mácpliân bii trên dd bao gtm: 
- Chi hoat dng cña cAp üy, Uy ban than dan, HOi ding nhân dan cAp huyn, 

cap xà theo thim k. 
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- Kinh phi thirc hin ch dO chi tiêu báo dam hoat dng cüa HOi  ding nhân 
dan cac cap theo Nghj quyêt 02/20171NQ-HDND ngày 25 tháng 7 näm 2017 cüa 
HOi dông nhân dan tinh Quãng Trj. 

- Chi thirc hin mOt  s ch dt chi tiêu dam báo hot dng cüa huyn üy, thành 
Uy, thj üy theo Quy djnh so 38-IQD-TU ngày 22 tháng 4 n.m 2020 cüa Tinh üy 
Quáng Trj. 

- Htrq ch dO thäm hôi, chüc mirng di vâi mOt  s dói tuclng do Üy ban Mt 
trn To quôc Vit Nam các cap theo quy djnh. 

- H tro' chi cong tác dáng theo Quy& djnh s 99-QD/TW ngày 30 tháng 5 
näm 2012 cüa Ban BI thu Trung uo'ng Bang. 

- Kinh phi cong tác vin du lun xã hOi  theo HD 1 67-HD/BTGTW ngày 26 
tháng 12 nAm 2015 cüa Ban Tuyên giáo Trung ucing. 

- Chi h trçY sinh hot phi di vài üy viên U' ban Mt trn T quôc các cap 
theo Quyêt djnh so 33/2014/QD-TTg ngày 28 tháng 5 nAm 2014 cüa Thu tithng 
ChInh phü. 

- Chi các nOi  dung dc thu cüa cp huyn, cp xã và kinh phi thirc hiên các 
ché dO chInh sách khác theo quy djnh hin hành. 

* Djnh may phân b trên không bao gm kinh phi thy'c hin chl d3 chInh 
sack ye 11th lao, pI,i cap: 

- H trq kinh phi thU lao di vài ngthi dâ nhi hru gi chic danh lanh do 
chuyên trách ti các HOi  có tInh chat dc thU dirçic cap có thâm quyên cong nhn. 

- Hot dng phi hang tháng cho di biu HOi  ding nhân dan cp huyn, cap xä 
theo Nghj quyét so 1206/20161NQ-UBTVQH13 Ngày 13 ngày 5 tháng 2016 cUa Uy 
ban Thuing vii QuOc hOi  khóa XIII. 

- Ch do phi cp trách nhim d6i vOi cp Uy viên các cp theo Quy djnh s 
169-QD/TW ngày 24 tháng 6 näm 2008 cUa Ban Chap hánh Trung ucing. 

- Ch dO phi cp trách nhim di vài báo cáo viên theo Huâng dn s 06-
HD/BTCTW-BTGTW ngày 15 tháng 8 näm 2011 cUa Ban To chüc Trung uo'ng và 
Tuyên giáo Trung uo'ng. 

- Ch dO thU lao trách thim tInh theo ngh hang tháng di vói mOt  S6 chi.'rc 
danh theo Qu,y djnh so 33-QDiITU ngày 07 tháng 11 näm 2019 cUa Tinh Uy Quáng 
Trj ye mOt so chê dO chi cong tác bão v nen tang tu tuàng cUa Bang, dâu tranh 
phân bác các quan diem sai trái, thU djch. 

- Chi b6i duöng can bO rà soát thu tiic hành chInh theo Nghj quy& so 
13/2017/NQ-HDND ngày 29 tháng 07 nàm 2017. 

- Chi h trç hott dOng tip con dan theo Nghj quyt 33/2018/NQ-HDND 
ngày 30 tháng 8 näm 2018 cUa HOi  dong nhân dan tinh quy djnh ye ché do bOi 
duOng dôi vii ngui lam thim v1 tiêp cong dan, xU 1 do'n khiêu nai,  to cáo, kién 
nghj, phân ánh trên dja ban tinh Quãng Tn; Nghj quyét 1 10/2021/NQ-HDND ngày 
08 tháng 12 näm 2018 cUa HOi  dOng nhãn dan tinh Quang Trj sUa dôi, bO sung mOt 
so diêu cUa Nghj quyêt 33/2018/NQ-HDND ngày 30 tháng 8 näm 2018. 
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b) Bô sung them cho các huyn, thành ph, thj xa mOt  phn d dam bào kinh 
phI boat dng theo so lung dan vi hành chInh cap xã trên dja bàn, ci the: 

* Dinh mrc näm 2017: 

- S dan vj hành chInh cp xâ duâi 9 xa: 200 triêu dng!nAm. 
- S dan vj hành chInh cAp xâ tr 9-15 xâ: 400 triu dng/nam. 
- S dan vj hành chInh cAp xa trën 15 xâ: 665 triu dng/näm. 
* D xuAt djnh mirc näm 2022 nhu sau: 
- s6 dan vj hành chInh cAp xã duài 8: 300 triu dng/näm. 
- S dan vj hành chInh cAp xà ti'r 8-15: 450 triu dônglnàm. 
- S dan vj hành chInh cAp xa trén 15: 665 triu dng/näm. 
Diu chinh chi tiêu h try them djnh miic cho cAp huyn theo s6 dan vj hành 

chInh cap xà duOi 9 thành duth 8 xã (huyn Cam Lô sau sap xêp dan vj hành chinh 
cap xa giám tr 9 xuông cOn 8). Nâng tiêu chI djnh müc cO so dan vj hành chinh cap 
xâ duâi 8 là: 300 triu dônglnäm; tcr 8-15: 450 triu dông/näm, 1 do các dja phixang 
tuy có dja bàn hành chinh It han nhung cac boat dng chung trong cong tác quán l 
nhâ nuâc cing khá tuang dông, do do sr diêu chinh nhäm dê dam báo sir phü hçp 
han trén ca sâ kiên tham gia cüa các dja phuang. 

II. Chi sly nghip giáo diic và dào tio 
1. Dnh mfrc phân bô chi siy nghip giáo diic 
a) Djnh miIc chi thumg xuyên (chi khác): 
- Can cr vào s biên ch di.rçic giao; phân b theo t 1giUa tng qu5 tin 

luang, phii cap, các khoãn dong gop theo luang và chi khác dê dam báo các hoat 
dng thuing xuyen, ci the: 

+ Dnh müc phân b theo t' 1 giGa tng qu tin h.rang, chi hot dng thumg 
xuyên dam báo theo nguyen täc: t l chi tiên hrang, phii cap, các khoán cO tinh chat 
krang (bao gOm báo hiêm xa hi, báo hiêm y tê, báo hiêm that nghip, kinh phi cong 
doàn) tôi da 83% và tôi thiêu 17% chi thung xuyên (chi khac) dê chi boat dng có 
tInh chat thu?ing xuyên cho cong tác giáng day, h9c tp và các khoán chi mua sam, 
sira chUa nhô thung xuyen (chi khác theo hang ca si 1.490.000 dong). 

+ Djnh mi'rc chi khác gm các nôi dung chi nghip vij chuyén mon cüa ngành 
giáo diic; chi h trçi các trtx1ng dat  chuân quôc gia, chi duy trI cong tác phô cp giáo 
dic các cap, chi h trçY các hoat dng chuyên mOn thuc linh virc cüa ngânh, các 
khoãn chi mua sm, stra cha nhO thu&ng xuyen. 

(*,) Djnh nu'rc chi khác sir nghip giáo dyc nám 2017 phán b theo nguyen tc 
t' l tôi da 82% qu9 tiên hro'ng va các khoán có tInh chat hro'ng và tói thiêu 18% chi 
thy-c hin nhim vy giáo dyc (chi khác theo mic hrong cci sà 1.210.000 dong). D/nh 
ml-c nám 2022 dé xuât 1j' l giIa tong qu5Y tiên hro'ng, chi hoat dóng thitôiig xuyên 
dam báo theo nguyen tác là tOi da 83% và tOi thiêu 17% chi thu-àng xuyen (chi khác 
theo hecing ccl th 1.490.000 dong) trên nhfrng cci th nhu sau: 

- V6i t)) le tdi da 83% và ti thku 17% chi thir&ng xuyên theo luvng cct sà 
1.490.000 dOng cza djnh mztc nàm 2022 dâ dam báo mzrc tang chung cza sit nghip 
giáo dyc: tang khoOng 1,15 dói vái sy- nghip giáo dyc cap tinh ('chira bao góm kinh 
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phi ngán sách tinh 14 trI bá sung thrc hin m(5t s nhim vy roan ngành. mua sam, 
tha chita, chiphyc vy các k$' thi, các chu-o'ng trInh, dé an cza ngành giáo dyc, ...) và 
tang 1,2 lan dôi vái sir nghip giáo dyc cap huyn so v6i djnh m&c 82% quy tiên 
hrang và thiêu 18% chi khác theo mz'rc hto'ng ccrs& 1.210.000 dng. 

- Vic quy d/nh t l clii khác 17% vita dam báo có mic tang hcxp l chi khác 
theo qu9 hrung cüa các dcm vj, dja phirong so vái djnh mic 2017, vita dành ra m5t 
khoán kinh phi dé thwc hin m(5t so nhim vy toàn ngành giáo dyc khác ma ngân 
sách Trung trong khóng ho trç/, theo nguyen tàc dã tInh toán trong dinh  m&c,  dia 
phtrcmg có trách nhim can dOi ngán sách dé thrc hin, ngán sách Trung ircrng 
khóng ho trçi. 

+ D an báo dam báo ca sà vat  chdt cho chwong trInh giáo dyc mdm non và 
giáo dyc phO thông giai dogn 202 7-2025 theo Quyêt djnh sO 1436/QD-TTg ngày 
29/10/2018 cia Thi tiróng Chinhphi; 

+ Kinh phi thrc hin các Nghj quyt cia HDND tinh, d On, nhiêm vu sit 
nhip giáo dyc. Nghj quyêt sO 05/2019/NQ-HDND ngày 2 0/7/2019 cza HDND tinh 
ye phát lrien Trirông THPT chuyên Le Qu DOn den nàm 2025, d/nh hir&ng den nàm 
2030 và chinh sách khen thiràng dOi vái hQc sinh dQt giái cao tqi các lcd) thi trén d/a 
bàn tinh Quáng Trj, Nghj quyêt sO 106/2021/NQ-HDND ngày 30/08/2021cüa 
HDND tinh ye chInh sách hO trç tiêp can  giáo dyc cho hQc sinh khuyêt tat  tQi các co 
sà giáo dyc cOng 1p trên dja bàn tinh Quáng Trj giai doan 202 1-2026, Nghj quyêt 
sc 35/2018/NQ-HDND ngày 08/12/2018 cza HDND tinh ye thzrchin chê d hrol7g 
và hO tr bOo hiêm xã hi, báo hiêm y tê, báo hiém that nghip dOi vái lao dng hp 
dOng vj trI ndu an trong các trw&ng mam non cOng lap tinh; 

+ H tr chi khOc cüa chinh sách hQc bdng cho hQc sinh dan tc ni tri 
(phOn kinh phi ngán sOch Trung itang không ho trcr, dja phitong dam bOo trong cl/nh 
m&c dirqcphOn bO), 

+ Vn ddi &ng các chirong trInh myc tiêu; cOc nhim vy chi strnghip  giáo 
dyc cap tinh, cOp huyn trên cl/a bàn toàn tinh phát sinh trong nàm: Ke hooch nang 
cao trinh d5 chuOn dirçxc dào tqo cüa giáo viên; dào tgo, tp huOn; 

Quy dlnh  tj' l trên dam bOo day di tin htong và các khoán có !inh  chdt 
hwng, tj' l chi thirOng xuyên 17% là quy cl/nh tOi thiêu, ngOn sách tinh hO trcl tang 
them kinh phi chi thw&ng xuyên khi có diêu kin ye ngOn sOch. Dam báo dr toOn st 

nghiêp giáo duc và dào tQo hang näm bang và cao han dr toán Trung leang giao. 
b) Dinh mi.rc phân b chi sir nhip giáo dic cp x (bao gm hoit dng cüa 

Trung tam h9c tp cong  dông và chê dO phii cap cüa can bO lam cong tác quãn 1 
Trung tam hçc tp cong dông): 

- Thành ph Dông Ha: 60 triu dng/xA, phx?ing/näm. 
- Các huyn cOn 1i: 50 triu dng/x, phtxmg, thj tr.n. 
c) Djnh mirc phân b theo tiêu chI b sung: 
- H trçi thirc hin cac ch dO,  chinh sách duçc xác dinh trén co s s di tuçlng 

näm 2021 do dja phuong báo cáo, sO bô trI trong djnh mute cüa ngán sách Trung ucng 
theo ché dO quy djnh, gôm: ChInh sách phát triên giáo dc mâm non theo Nghj dnh sO 
105/2020/ND-CP ngây 08/9/2020 cüa Chirih phü; ChInh sách ye giáo diic dôi vi 



11 

ngir?i khuy& tt theo quy djnh ti Nghj djnh S6 2 8/20 12/ND-CP ngày 10/4/2012 cüa 
ChInh phil huâng dan môt so diêu cUa Lut Nguvi khuyêt tt và các van bàn hrâng 
dan; Ho trçl h9c sinh và trithng phô thông a xâ, thôn dc bit khó khän theo Nghj dinh 
so 116/2016/ND-CPngày 18/7/20 16 cüa Thu tiióng Chinh phü; H trq kinh phi min 
giãm h9c phi và ho trq chi phi h9c tp theo Nghj djnh so 81/20211ND-CP ngày 
27/8/2021 cüa Chinh phü quy dnh quy djnh ye c chê thu, quãn 1 hçc phi dôi vai cci 
sâ giáo dijc thuOc  h thông giáo diic quôc dan và chInh sách min, giãm h9c phi, h trçi 
chi phi h9c tp và giá djch vi trong linh vrc giáo dic, dào tao;  ChInh sách h9c b6ng 
dôi vâi h9c sinh dan tOc nOi ti-il theo Thông tu 1 09/2009/TTLT/BTC-BGDDT ngày 
29/5/2009 cüa BO Tài chinh, B Giáo duc và Dào tao. 

- H trçi kinh phi thrc hin các Nghj quy& cüa Hi d6ng nhân dan tinh: s6 
35/2018fNQ-HDND ngày 08 tháng 12 nAm 2018 ye chê do iwing và h trçl bão 
hiêm xä hOi,  bão hiêm y té, bâo hiêm that nghip dôi vói lao dng hcxp dông vj trI 
nâu an trong các tnr&ng mâm non cong lap; so 05/2019/NQ-HDND ngày 20 tháng 7 
nAm 2019 ye phát triën Trithng trung h9c phô thông chuyên Lé Qu Don den näm 
2025, djnh hixàng den nàm 2030 và chInh sách khen thithng dôi vâi h9c sinh dat  giái 
cao tai  các thi trén dja bàn tinh Quãng Trj; so 106/2021/NQ-HDND ngày 
30/08/2021 ye chinh sách h trçl tiêp cn giáo dc cho h9c sinh khuyêt tt tai  các co 
sa giáo diic cong 1p trên dja bàn tinh Quang Trj giai doan 202 1-2026; 

- Chi d6i lrng các chuong trInh m11c tiéu theo quy djnh cUa Trung umg; h trçi 
thic hin các chê d chInh sách, chuong trInh, dé an cüa tinh và các khoãn chi phvc 
vii chung cho toàn ngành, các nhim vi phát sinh trên da bàn flnh theo khã nang 
cüa ngân sách hang näm. Dôi vâi các näm trong thi k' on djnh ngãn sách, can cu 
khá näng can dôi ngân sách, HDND tinh, UBND tinh th%rc hin tru tiên bô tn ngân 
sách h trç them hoat dng giáng day  và h9c tap, chi mua sam, süa cha thung 
xuyên, tang cung cci sâ vt chat nhäm nâng cao chat hrçxng giáo diic phü hcip vói 
khã näng ngân sách và diêu kin thirc tê cüa da phucing. 

2. D!nh  mtrc phân b chi sr nghip dào to Va dy nghê 
a) Cp tinh: 
- Tiéu chI djnh murc phân b6 can cur vào s6 krçing h9c sinh, sinh viên hang 

näm theo chi tiêu dtrqc cap có thâm quyên giao cho trng h dào tao  (chi tiêu dào tao 
do ngân sách nhà nuâc dam bão), cIi the: 

Clii tiêu Djnh mu'c phân b6  

- H cao dng 3,5 triu dng/sinh viênlnäm 

- He trung cp 3 triu d6ng/sinh viênlnäm 

Dinh muc trén dã bao g6m chi phi phiic vi cho dy vã hoc. Tri.rông h9rp các 
ca sa dào tao  yà day nghê không tuyen sinh dü chi tiêu theo kê hoach duc giao thI 
thrc hin vic diêu chinh, thu hOi lai kinh phi dâ phân bô tuong urng vOi chi tiêu 
tuyên sinh khOng thirc hin. 

- Dâo tao  ngh; dao tOo,  b6i du0ng can b, cong chuc, viên chuc; các nhim 
vii dào to khác theo các chnmg trInh, dê an, nhim vi: Phàn bô kinh phi theo khâ 
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näng can di cüa ngân sách dja phtwng, ngân sách Trung uang b sung hang näm và 
1 trInh thrc hin cüa cac chwng trInh, de an, nhim vii d dirqc duyt. 

b) CAp huyn: 

- Chi hoat dng b may duqc áp dung theo djnh mtc quy djnh t?i  khoán 2 
miic I Phãn thu hai (báo cáo thuyêt minh nay) 

- Chi cho dâo tao và dào tao  lai: 
Dcin vi tInh: triu dngInäm 

CM tiêu Dinh mfrc 
näm 2017 

D!nh müc 
Ham 2022 

Müc tang dnh 
mfrc 2022/2017 

(1n) 
1 2 3 4=3/2 

Chi cho dào tao và dào tao 1aj 530 583 1,1 

III. Phân b dr toán chi các don vj siy nghip cong ip 
1. Dnh mtrc phãn bô chi b may don vi sr nghip cap tinh 
- Djnh müc phân b chi b may &m vi sir nghip cAp tinh: 

Don vj tInh: triu dng/biên ch/näm 

Chi tieu 
Dinhmtrc 
nam 2017 

finh mfrc 
nam 2022 

Mfrc tang dinh 
mirc 2022/2017 

(lan) 

1 2 3 4=3/2 

-Duâi10biênch 14 16,8 1,20 

-Tr10dnduâi20biênch 13,4 16,1 1,20 

- Tr 20 dn duài 30 biên ch 12,8 15,4 1,20 

- Tü 30 biên ch 12,4 14,9 1,20 

- Chi ap diing trong thai gian djnh mirc kinh t - k5 thut, djnh mirc chi phi 
(nêu cO) chua &rqc cap thâm quyên ban hânh, các dcm vj sr nghip cong chua áp 
diing CG chê giá djch viii. Trên co sâ 1 trInh triên khai thrc hin Ngh djrih sO 
60/20211ND-CP ngày 21/6/2021 ciXa Chinh phU, giao Uy ban nhân dan tinh thuc 
hin phân bô chi thixng xuyên các don vj sr nhip cong 1p khi giao quyên tu chü 
và báo cáo Hi dông nhân dan tinh tai  k' h9p gân nhât. 

- Các dan vj sr nghip ngãnh y th thuc h diu trj, các trtthng cao dAng va 
trung cap không áp diing djnh miXc phân b chi bô may theo quy djnh tai  khoán nay. 

2. Dnh rnfrc phãn b chi siy nghip y t, van hóa thông tin, phát thanh 
truyên hInh, the diic the thao cAp tinh 

a) Su nghip y t& 
- Djnh müc phân b chi bO may dcm vj sir nghip y t h dir phông, h dan s 

cap huyn duqc ap dung theo djnh muc phân bô tai  khoán 1 (mic III nay) và thirc 
hin theo quy djnh hin hành cüa Nhà rni&c ye chê d tir chü, tr chu trách nhim ye 
tài chinh dOi vâi don vj sr nghip cong 1p trên nguyen tAc xác djnh tOng dr toán 
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thu, chi cUa dcm vj theo ch d. 
- H trci chi hot c1ng thithng xuyên: 

CM tiêu Dinh mirc 
näm 2017 

D!nh mfrc näm 2022 

Mtrc tang 
djnh mfrc 
2022/2017 

(Ian) 

1 2 3 4=3/2 

- Trung tam Quan dan y 
huyn dão Cn CO 10,0 

13 triu dng 
Igii.riing bnhInäm 

1,3 

- Y th tuyn xã: H trç hot 
dng cho tram y tê, dan so 
xa (ngoai djnh mrc phân bô 
clii bO may theo bién ch) 

30,0 
40 triu dng /trm 
y t/näm 

1,33 

- Phân b theo tiêu chI bô sung: 
+ Kinh phi thrc hin ch dO,  chInh sách mua the bão him y t cho các di tuclng 

theo quy dinh cüa Luât Báo hiém y tê. 
+ Qu5 khám chUa bnh cho ngui nghèo trên dja bàn tinh: Phân b theo khã 

nAng can dôi cUa ngãn sách dja phuorng. 
+ Kinh phi thic hin các chInh sách y th, dan s do HOi  dng nhân dan tinh 

ban hành. 
- Kinh phi thrc hin cac chucing trInh, d an cüa tinh; di irng các chuong 

trInh miic tiêu theo quy djnh cüa Trung uong; các khoán chi phiic vi chung cho toàn 
ngành, tang cung co sâ vat  chat theo khá näng cüa ngãn sách hang näm. 

b) Su nghip van hóa thông tin, phát thanh truyn hInh, th diic th thao: 
- Chi bO may cüa các don vj sr nghip duçrc áp dung theo djnh mirc phân b 

ti khoàn 1 miic II Phân thii hai và thirc hin theo quy djnh hin hành cUa Nhà ni.ràc 
ye ché dO tir chU, tr chju trách thim ye tài chInh dôi vth don vj sir nghip cong lap 
trên nguyen tAc xác djnh tOng dir toán thu, chi cüa don vj theo chê dO. 

- Phân b theo tiêu chI b sung: 
+Chi thuc hin ch dO di vâi hun luan  viên,  van  dông viên trên co sâ chInh 

sách chê dO hin hành. 
+ Clii thirc hin các Nghj quyt cüa HOi  dng than dan tinh, các chucxng trinh, d 

an cüa tinh; dôi rng cac chixong trinh miic tiêu theo quy dnh cUa Trung uang; bô tn 
kinh phi tang them tang cuông co so vat chat theo thã näng ngân sách cüa ngân sách. 

c) Quy djnh khác: 
- Mirc kinh phi ngãn sãch b trj chi thuOrng xuyên hang näm cho các don vi 

trên co sO yêu cau các don vj phân dâu nang mcxc ttr trang trãi nhu câu chi tr nguôn 
thu cUa mInh dê dânh nguôn ru tiên bô tn cho nhUng don vj cO nguOn thu hn chê, 
hot dOng chü yêu bang nguOn ngân sách nhà rniOc. 

- Kinh phI hoat dOng  sij nghiep duqc tinh toán can cü nhim v11 duc giao, 
tinh hInh thirc tê và khã näng can dôi ngân sách dja phuung dirçic HOi  dông nhân dan 
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tinh quyêt djnh trong phucing an phân b ngân sách tinh. 
- Trithng hcp duçc Co quan có thm quyn cho phép thành 1p các don vj sir 

nghip mài hoc ma rng quy mô, hoat dng: Can cr Dê an duçic cap có thâm 
quyên phê duyt, trên Co s quy mô, khã nang thu, mrc chi và nhim vi ci the cüa 
don vj, cac co quan lien quan Se thão 1un dê xác djnh kinh phi tang them trInh HOi 
dông nhân dan tinh quyêt djnh. 

- Các sa chuyén ngành Co trách thim ban hành h thng djnh mirc phân b 
chi ngân sách cho các don vj tnrc thuc, dam báo phân bô khàp dung ye tong müc, 
phü hcp vài dc diem thrc té và ngun thu cüa các don vi trrc thuc, bão dam cong 
khai, minh bach và theo dung các quy djnh cüa pháp lut. 

3. Djnh mfrc phân b chi siy nghip y t, van hóa thông tin, phát thanh 
truyn hInh, the diic the thao cp huyn, cp xä 

Djnh müc phân b dii toán chi thung xuyen hoat dn bô may hành chinh 
cüa các dcm vi hóa thông tin, the diic the thao, phát thanh truyên hInh do cap huyn 
quãn 1 áp dung m1rc quy djnh tai  khoãn 2 miicI phân thr hai. Riêng kinh phi hoat 
dn sir nghip van hOa thông tin, sir nghip the diic the thao, sij nghip phát thanh 
truyên hInh, dan sO ducic phân bô theo dinh müc sau: 

a) Sir nghip van hóa thông tin: 
Dcm vi tinh: triu dng/näm 

Chi tieu Dinhmirc 
nam 2017 

Dinh mfrc 
nam 2022 

Mác tang dinh 
mire 2022/20 17 

(lan) 

1 2 3 4=3/2 

* Cp huyn: 

- Phân bi theo dja bàn hành chInh 

+Thãnhph 375 488 1,3 

+Cáchuyn,thjxA 300 390 1,3 

- Bô sung cho di thông tin hru dng 

+Huynmiênnüi 150 165 1,10 

+ Huyn, thành ph6, thj xà con 1aj 93 102 1,10 

*Cp xä: 

-Xä,thjtrn 13,3 17,3 1,3 

-Phu&ng 16 20,8 1,3 

- H trq Ban cong tác Mt trân a khu dan cu thrc hin cuc vn dng "Toàn 
dan doàn ket xay dijng nOng thOn mOi, do thi van minh" (Bao gôm cã thirc hin 
Phong trào "Toàn dan doàn kêt xây dung diii song van hóa") theo quy djnh tai 
Nghj quyêt so 41/NQ-HDND ngày 06/12/2019 cUa HDND tinh Quâng Tr. 
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b) Su nghip th diic th thao: 

Dorn vi tinh: triu dng/näm 

CM tiêu Bnh muc 
nam 2017 

Dinh mfrc 
näm 2022 

Mfrc tang dinh 
mfrc 2022/2017 

(lan) 
I 2 3 4=3/2 

* Cp huyn: 

- Huyn, thành ph& thj xA 200 260 1,3 

-HuyndâoCnCó 150 195 1,3 
* Cãpxã: 

-Xä,thjtrn 10,6 13,8 1,3 

-Phu?mg 13,3 17,3 1,3 

c) Sir nghip phát thanh truyn hmnh: 
* Cap huyn: 

Dorn vi tInh: triu dng/näm 

Chitiêu Dinh mfrc 
11am 2017 

Djnh müc 
näm 2022 

Mfrc tang dnh 
mtrc2022/2017 

(1) 
2 3 4=3/2 

- Phân b theo &Yn vi dài huyn 

+HuàngHóa,Dakrông 200 220 1,1 

+HuyndáoCnCó 200 220 1,1 

+ Thành ph6, thj xä, cáo huyn 
cOn lai 

133 173 1,3 

- Phân b theo tram phát 'a vüng 
cao, hái dão 

200 220 1,1 

DEi vOi tiêu chI phân b theo dorm vj dài huyn: huyn Hucng Hóa, Dakrông, 
dáo Con Co djnh mirc nàm 2022 tang 1,1 lan so vâi djnh mrc näm 2017; dôi vâi thj 
xa, thành phô va các huyn cOn iai dê xuât thng 1,3 lan so vâi djnh mi'rcnäm 2017 
nhäm ho trçi them cho các huyn, thành phô, thj xa kinh phi thirc hin chê d nhun 
but và thu lao theo Quyêt djnh so 35/201 5/QD-UBND ngày 17/12/2015 cüa UBND 
tinh ye vic ban hành Quy djnh ye chê d nhun but, thu lao dôi vi tác phâm báo 
chI trên dja bàn tinh Quáng Trj (cijnh mi'c nám 2017 huyn Hithng Hóa, Dakrông, 
dáo Con Co cao 1,5 lan so vo'i các dia bàn cOn lqi; djnh rnüc nám 2017 dã bao gOm 
hO trçt chê d nhuan  but và thà lao theo Quyêt d/nh sO 35/2015/QD-UBND ngày 
17/12/2015 cza UBND tinh). 
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*Cp xä: 

B sung tiêu chI mói h trçY the hot dng truyn thanh và các hoat dng 
thông tin khác cap xâ: 10 triu dong/xä, phithng, thj trnInäm 

d) Sir nghip y t: 

- H trq ho?t dng dan s6: 50 trieu dn/huyn, thành phó, thj xJnäm (d 
xuât duy trI mirc ho trçl cho các huyn, thành phô, thj xA bang djnh mere nm 2017). 

- Kinh phI mua the bão him y t cho di tuçlng báo trq xä hi theo Nghj djnh 
so Nghj djnh so 20/2021/ND-CP ngày 15 tháng 3 näm 2021 cüa ChInh phü ye quy 
djnh chInh sách trçi giüp xã hi dôi vâi dôi tuçing báo trq xã hi. 

IV. Dnh mirc phân bô chi sir nghip khoa h9c và cong ngh 
1. Cn cr di toán trung ung giao, Uy ban nhân dan tinh trInh Hi dng nhân 

dan tinh quyêt djnh bO tn kinh phi chi sir nghip khoa h9c và cong ngh dam bão 
khOng thâp hcrn dir toán trung i.rclng giao cho dja phuorng hang näm. 

2. Hân näm, can cir k hoach thirc hin nhim vii khoa h9c và cOng ngh cUa 
dja phung dê phân bO them kinh phi chi sir nghip khoa hçc Va Cong ngh theo khá 
nang can dôi cUa ngán sách dja phucng. 

V. D!nh  mu'c phân bi chi sr nghip dam bão xã hi 
1. Cap tinh 
- Chi bO may cüa cáe dn vj thue sir nghip dam bão xa hi duçic ap ding 

djnh mtre quy djnh tai khoãn 1 Miic 3 Phân thii hai. 
- Can cir vao các ch d, chinh sách, djnh mirc cüa Trung umg, da phtrGng 

ban hành và khá näng cüa NSDP dê can dôi dam báo ehi sir nghip dam bão xã hi 
cüa ngânh Lao dng, Thucmg binh và Xä hi. 

2. Cap huyn 
a) Djnh müc phân b chi cho các hoat dng dam bão xã hi cAp huyn: 

Dccn vi tInh: triu dng/näm 

Chi tiêu 
Dinh mfrc 
nm 2017 

fllnh mirc 
näm 2022 

Mfrc tang dnh 
mirc 2022/2017 

(ian) 

1 2 3 4=3/2 

- Chi hot dng efru trçr xa hi 

+HuyndâoCnCO 100 130 1,3 

+ Các huyn, thành pht, thj X 

can 'a 
400 520 1,3 

- Chi hot dng diu tra hO nghèo, 
cung cu lao dng,. 

100 110 1,1 

- Chi chäm soc các nghia trang lit 
s cAp huyn 

30 39 1,3 

- Djnh mfrc chi hot dOng  c(ru trcY xa hOi tren da bao gm các hott dOng  dn yn, 
dáp nghia; ho trçi cong  dong dan cix khäc phiic hu qua thiên tai, thu trçi xä hOi. 
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- Djnh mic trên chua bao gm chi h trV cc si vt chit cho các cci so' hot 
dng trong cac linh v1rc dtc thü; chi h trçY khàc phvc thiên tai trên din rng vuçlt 
qua khã näng can dôi cUa ngân sách huyn. 

b) Kinh phi thirc hin cac ch d, chInh sách dtrçic xac djnh trên ca so' s di 
ttrcvng näm 2021, so bô trI trong djnh mi'rc cUa ngãn sách Trung ung theo ché d 
quy djnh và khá näng ngân sách dja phinmg, gôm: 

- Kinh phi thirc hin ch d trçl cAp xã hi hang tháng cho cac di tllçmg bão 
trçl xä hi theo quy djnh ti Nghj djnh so 20/2021 INTD-CP ngày 15 tháng 3 näm 2021 
cüa ChInh phü, mirc ho trçi theo chê d quy djnh. 

- Kinh phi thuc hin chinh sách h trq tin din hO nghèo, hO chinh sách x 
hOi theo chê dO quy djnh. 

- H trçi kinh phi thirc hin chInh sách h tr d& vói nguo'i Co uy tin trong 
dong bào dan tOe  thiêu so theo Quyêt djnh so 12/201 8/QD-TTg ngày 06 tháng 3 
näm 2018 cUa Thu tuOng ChInh phü. 

3. Cap xA 
a) Djrth mirc phân b chi cho các hot dOng dam báo xã hOi  cAp xä: 

Don vj tInh: triu dng/näm 

Chi tiêu Dinh mfrc 
näm 2017 

JJinh mfrc 
nAm 2022 

Mfrc tang d1nh 
mfrc 2022/20 17 

(lA ) 

1 2 3 4=3/2 

-ChihotdOngcirutrcxàhi 16 20,8 1,30 

- Chi chAm soc các nghia trang lit 
s5 xã, phuo'ng, thj trAn hang nAm 

20 26,0 1,30 

b) Djnh mirc chi phân b theo tiêu chI b sung: 
- Kinh phi d thirc hin ch dO diu chinh mirc trq cAp hang tháng cho can bô 

xã nghi vice  trén co so' so ltrcing thirc tê theo Quyêt djnh so 130-CP ngày 20 tháng 6 
nAm 1975 cUa Hi dông ChInh phU (nay là ChInh phil) ye vic bô sung chInh sách, 
chê dO dãi ngO dôi vOi can bO xâ; Quyêt djnh so 111-HDBT ngày 13 thang 10 närn 
1981 cüa HOi  dông BO tnro'ng (nay là Chinh phü) ye vic sila doi, bô sung mOt so 

chInh sách, chê dO dôi vài can bO xA, phuo'ng; 
- Chi tng qua, chüc th9, m1rng th9 di vâi ngithi cao tui trén dja bàn tinh theo 

Nghj quyêt so 47/2020/NQ-HDND ngày 23 tháng 7 näm 2020 cüa HOi  dông than dan 
tinh Quàng Trj. 

VI. Dnh mfrc phân b chi quc phông, an ninh 
1. Cap tinh 
Hang nAm cAn cir vào nhim vi chi quc phOng - an ninh cUa tinh, ch dO 

chInh sách và khá nAng can dôi ngân sách, Uy ban nhân dan tinh sê bô tn mtrc chi 
phü hcip trInh HOi  dong nhân dan tinh quyêt dnh. Pham vi h trq cho linh vijc quôc 
phOng - an ninh theo quy djnh Nghj djnh cüa ChInh phUquy djnh ye quán !, sil 
dung NSNN dôi vói mOt so hot dOng thuOc linh virc quôc phOng, an ninh Va cc 
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van bàn ht.ràng dn thi hành. B6 trI kinh phi thirc hin các Nghj quyt cüa HOi  dng 
nhân dan tinh, các thim vii phát sinh dt xuât khác theo khâ näng can dôi ngân 
sách hang näm cho các dn vj Quan sij, Cong an, Biên phông. 

2. Cp huyn 
a) Chi qu& phOng: 

Dcm vi tInh: triu dng/nam 

Chi tiêu 
D!nh 

mü'c näm 
2017 

Dnh mfrc 
nãm 2022 

Mñ'c tang dinh 
mfrc 2022/20 17 

(1n) 

I 2 3 4=3/2 

- Phân b theo dja bàn hành chinh cp 
xä, huyn dáo không có dcvn vj hânh 
chInh cap xã: 

+ Xã, thj trn 50 55 1,1 

+Phumg 100 110 1,1 

+HuyndãoCnCO 1.600 1.760 1,1 

- Phãn b theo tinh chAt dc thü: 

+ Huyn Co xA biên giài 50 65 1,3 

+ Huyn, thj xã, thành ph có dtrâi 
10 xã, phu?mg, thj trãn 

300 330 11 

- Chi hoat dng cUa tiu di dan quân 
thwvng trirc 

800 880 1,1 

-ChihotdngcUatmngdidãn 
quan bien 

100 110 1,1 

b) Chi an ninh: 
Dorn vj tInh: triu dng/nàm 

Chi tiêu 
Djnh mfrc 
näm 2017 

Djnh mire 
näm 2022 

Mtrc tang djnh 
mfrc 2022/2017 

(Ix) 

1 2 3 4=3/2 

- Phân b theo dja bàn hãnh chInh cAp 
xã, huyn dâo không có dcin vi hành 
chInh cap xà: 

+ XA, thj trAn 24 26,4 1,1 

+Phtrng 90 99 1,1 

+HuyndãoCnCO 600 660 1,1 
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- Phân b6 theo tInh cht dc thü: 

+ Huyn có xA biên giâi 38 49 1,3 

+ Huyn, thj xã, thành phó CO duâi 
10 xã, phung, thj trn 

100 110 1,1 

3. Cp xä 
a) Chi qu& phOng: 

Dan vi tInh: triu dng/nàm 

CM tiêu fflnh müc 
näm 2017 

+jnh mire 
näm 2022 

Mire tang djnh mü'c 
2022/2017Qn) 

1 2 3 4=3/2 

- Phân b theo dja bàn hãnh chInh 
câpxà: 

+Xä,thjtthn 200 220 1,10 

+Phuing 250 275 1,10 

- Phân b theo tInh chAt dc thü: 

+ Di vâi các xä biên giâi giáp 
Lao duc phân bô them 

130 169 1,30 

b) Chi an ninh: 
Dan vj tInh: triu dng/nam 

Chi tiêu 
Thnh 

mfrc näm 
2017 

Djnh méc 
nãm 2022 

Mac tang d1nh 
mfrc 2022/2017 

(Jan) 
I 2 3 4=3/2 

- Phân b theo dja bàn hành chInh 
câpxA: 

+XA,thjtrAn 25 33 1,3 

+Phuing 50 65 1,3 

- Phân b theo tInh chAt dc thü: 

+ Di vth các xã biên giâi giáp 
Lao duçic phân bô them 65 85 1 30 

+ Riêng thành ph Dông Ha b 
sung them 

400 400 1,00 

Djnh mire chi trén bao gm kinh phi thirc hin các nhim vi quc phông,an 
ninh, triên khai thrc hin cac nhim vi theo Lut Dan quân tu v (khong bao gôm 
ché dO phii cap theo Luât Dan quãn t%r v quy dnh tai diem c, khoàn 3, mic VI Phân 
thir hai). 

c) Djnh miirc phân b theo tiëu chI b6 sung 



20 

- Kinh phi thirc hien ch d phi cp di vài dan quân tr v cp xà theo Nghj 
djnh so 72/2020/ND-CP ngày 30 tháng 6 näm 2020 cüa ChInh phü và Nghj quyêt so 
108/20211NQ-HDND ngày 30 tháng 8 nàm 2021 cüa Hi dông nhan dan tinh Quäng 
Trj quy djnh mOt  so chê d, chinh sách doi vâi dan quân tr v trên dja bàn tinh. 

- Kinh phi thirc hin ch dO phii cAp d61 vâi hrc luçing bão v dan ph theo 
Ngh quyêt cüa HOi  dông nhân dan tinh, Quyet djnh cüa Uy ban nhân dan ye mi.rc 
phii cap doi viii hrc hrçing Bão v dan phô a phu&ng, thj trân. 

VII. D!nh  mire phân bi chi siy nghip kinh tê 
1. Cap tinh 
a) Di vài các &m vi si nghip có thu: Chi bO may cUa cac dcin vj sir nghip 

kinh tê ducic ap dung djnh miIc tai khoãn 1 mvc  III Phân thir hai. 
b) So Tài chInh phii hcip cac sâ chü quãn can cir thim vu duçvc giao, tInh 

hInh thirc tê va khã nAng can dôi ngan sách dja phucing báo cáo Uy ban nhân dan 
tinh trInh HOi  dông nhân dan tinh quyt djnh trong phucmg an phân bô ngân sách 
cap tinh: 

- Di vOi các dn vi thirc hin khoán khi lixqng cong vic: Mtrc kinh phi 
ngãn sách cap chi thu?mg xuyen duçic giao on djnh và xem xét diêu chinh bô sung 
trong các trithng hçip duçc cap có thâm quyên giao tang nhim vi. 

- Di vai cac &m vi sij nghip khác: Mirc kinh phi ngân sách cAp chi thung 
xuyên ducic xác djnh trén cor sâ nhim vi ducic giao và khà näng can dOi cüa ngân 
sách dja phuorng. 

c) Kinh phi h trçY si'r diving giá djch vi, san phAm cOng Ich thUy 1çi theo quy 
dinh tai  Nghj djnh so 96/2018/ND-CP ngày 30 tháng 6 näm 2018 cüa ChInh phU; H 
trçY và phát triên dat trông lüa theo Nghj djnh 35/201 SIND-CP ngày 13 thang 4 nam 
2015 cüa ChInh phü và Nghj dmh so 62/2019/ND-CP ngày 11 tháng 7 nam 2019 
cUa ChInh phü süa dôi, bô sung mOt  sO diêu Nghj djnh so 35/2015/ND-CP: bô tn 
kinh phi trong du toán ngân sách nhà nuâc hang näm bang dir toán trung ucmg giao 
cho dja phucmg. 

d) Kinh phi di i'rng các chuorng trInh m1ic tiêu theo quy djnh cUa Trung ucrng; 
thrc hin cac Nghj quyêt cua HOi  dong than dan tinh; cáo chrnmg trInh nOng nghip 
và phát triên nông thOn, các nhim vv khuyên công, xüc tiên dâu ttr, xUc tiên du ljch 
và các nhirn vi khác: Can cu tInh hIrih thirc té và khá näng can dôi ngân sách dja 
phucing dê bô trI trong phuorng an phan bô ngan sách hang näm. 

2. CAp huyn 
a) Djnh murc chi hoat dông s1r nghip kinh t näm 2022 tang 10% so kinh hi 

hoat dng six nghip kinh tê bô trI trong dr toán nàm 2021. Djnh murc dA bao gôm 
kinh phi thrc hin các thim vi chi theo quy djnh hin hânh (dà bao m h tr 
kinh phi lap, thâm djnh, cong bô và diêu chinh quy hoach có tInh chat k thut, 
chuyên ngành theo quy djnh cüa pháp 1ut ye ngàn sách nhà nuâc)2. 

2  Riêng d6i vâi huyn dáo Cn Cô: Djnh mCrc SNKT nm 2022 dA bao gm kinh phi h trçl tin dâu tàu, len 
dà bão dirmg tàu hang näm, ... và các nhim vi chi dc thu cCia huyn dâo. 
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Di vii các närn trong thii k n djnh ngân sách, can ctr dir toán Trung wing 
giao, khã näng can dôi cüa ngân sách dja phuang, du toán chi thirc tê cüa các dja 
phuong, các nhim v11 duçic cap có thâm quyên giao, diêu kin cu the, thu cUa 
tirng vUng, dja phwing; Uy ban nhân clan tinh trmnh HOi  dong nhân dan tinh tang 
mirc chi ho trçi them cho các huyn, thành phO, thj xa trong phan bô dir toán ngân 
sách dja phucmg trInh Hi dông than dn tinh hang näm. 

b) Ngoai ra, phan b them can cir trên tiêu chI do thj nhtr sau: 
+ DO thi loai III: 1.500 triêu dng/dO thj. 

+ DO thj 1oi IV: 800 triu dng/do thj. 
+ Do thj i°ai IV: 500 triu dng/dô thj. 

3. Cap xã 
H trçY kinh phi ho?t dng sir nghip kinh t& 

Dcm vi tInh: triéu dngInam 

Chi lieu 
Dinh mfrc 
nm 2017 

Dinh mfrc 
näm 2022 

Mire tang dinh mfrc 
2022/2017 (1n) 

1 2 3 4=3/2 

XA, thj trn 33 36,3 1,1 

Phuing 47 51,7 1,1 

VIII. Dnh mfrc phân b chi sir nghip môi trurông 
Can cir dir toán ChInh phU, BO Tài chInh giao hang näm; Uy ban than dan 

tinh trinh Hi dOng nhân dan tinh quyêt djnh không thâp hcm djnh mirc Trung uong 
giao, bao gom kinh phi thirc hin các thim vii chi theo quy djnh hin hành. SO'Tài 
chinh phôi hcip các cci quan, &in vi can cü nhiem vli duçic giao, tInh hlnh thirc tê và 
khã nàng can dôi ngân sách dja phucmg báo cáo Uy ban than dan tinh trInh HOi 
dông than dan tinh quyêt djnh trong phwing an phãn bô dir toán ngân sách hang 
nAm. Trong do: 

H trçi chi thuc hin nhim v1,i bão v mOi trumg trên da bàn xà, phumg, thj 
trân: 20 triu dong/xã, phuing, thj trânlnäm. 

IX. 01nh muc phân b chi khác 
1. Phân b chi thuing xuyên khác cüa ngân sách cp tinh can cü khã nàng 

ngân sách cap tinh, Uy ban nhân dan tinh trInh HOi  dong nhân dan tinh quyêt djth. 

2. Các cp ngân sách dja phucmg: Phan b theo t tr9ng bang 0,5% thng các 
khoãn chi thu?jn xuyên dà tinh duqc theo mt'rc phân bô dir toán ngân sách (theo 
djnh mi:rc phân bô tr mvc  i den miic VIII Phân thi'r hai). 

X. Du phông ngân sách 
1. Du phOng ngân sách dja phtrcing ti thiu khong thp hcm dir toán Trung 

wing giao hang näm. 
2. DphOng ngân sách cüa timg huyn, thãnh ph, thj xã lam co sâ tmnh djnh 

mrc là 2% tong chi ngân sách huyn. 



22 

3. Cn cir vào khá nang can di nãn sách dja phucmg và tInh hInh thirc t& 
các huyn, thành phô, thj xâ chü dng bô trI dir phông ngân sách dja phiicing dam 
bão theo uy djnh cüa Lut Ngân sách nhà nuâc (ti' 1 dir phông ngân sách các cap 
tir 2-4% tong chi ngãn sách). 

XI. Mt s quy djnh khác 
1. Khi các van ban quy djnh v các ch d, chInh sách d áp diing ti Quy 

djnh nay dirçc sCradôi, bô sung hoc thay the bang van bàn mâi thI ap diing theo các 
vAn bàn si:ra dôi, bô sung hoc thay the. 

2. Phân b du toán chi b sung có miic tiêu tr ngân sách tinh cho ngân sách 
huyn, thânh phO, thj xA: 

- Các chinh sách, ch d do Trung uong va Hi ding nhân dan, Uy ban nhân 
dan tinh ban hành chua duc dir toán trong djnh mi.rc ban hãnh theo Nghj quyêt nay. 
Các nhim vu chi do Trung ucmg quy djnh, kinh phi thirc hin các chuing trInh miic 
tiêu vOn su nghip do ngân sách trung ung bô sung có mic tiêu cho ngãn sách dja 
phucmg. 

- CAn cr vào k hoach phát trin kinh t - xà hOi  cüa các dja phung, khâ 
nAng cAn dôi cüa ngân sách tinh va tirng huyn, thành phô, thj xã hang nAm. NgAn 
sách tinh s xem xét ho trq them kinh phi cho các huyn, thAnh phô, thj xA dé thrc 
hin mOt so thim vii (h trq khAc phiic hu qua thiên tai; tang cung co si 4t chat 
cüa các ngành, lTnh vrc; chinh trang do thj; h trq khác) theo khã nAng cUa ngân 
sách tinh dê giàm bat khó khAn cho các huyn, thành phô, thj xa. 

3. Các nAm tip theo trong thi k' n dnh, nu Co bin dng v khá nAng dam 
báo can dôi ngAn sách và các chê dO quy djnh CO lien quan lam ánh huang den vic 
thirc hin djnh mirc, giao Uy ban nhan dan tinh tong hp, báo cáo HOi  dông nhân 
dan tinh xem xét, quyêt dinh dieu chinh, bô sung djnh müc phân bô dr toán ngân 
sách cho phü hçp./. 



HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINII QUANG TR! Dc Ip - T do - Hanh phüc 

S6: /2021/NQ-HDND Quáng Trj, ngày thang nám 2021 

DISTHAO 
NGH QUYET 

Ban hành Quy d!nh  nguyen tc, tiêu chi Va dnh mü'c phân bô dtr  toán chi 
thtrôiig xuyên ngân sách dja phtro'ng näm 2022, on djnh den näm 2025 

HQI BONG NHAN DAN T!NH QUANG TR! 
KHOA VIII, K( HQP TH(i' 6 

Can th Lut To' ch&c chmnh quyn dfaphitcrng ngày 19 tháng 6 nãrn 2015, 

Can th Luat si'ta &i, bd sung m5t so' diu cia Luat  To' chic ChInh phü và 
Luât To' chic chInh quyln djaphzrong ngày 22 tháng 11 nám 2019, 

Can cü'LuatNgán sOch nhà nzthc ngày 25 tháng 6 nàm 2015; 

Can cáNghj quylt sO' 01/2021/ UBTVQHJ5 ngày 01 thang 9 nãm 2021 

cüa CJy ban Thu'&ng vy QuO'c h5i Quy djnh v các nguyen tdc, tiêu chI và dinh 
mz-c phán bd dy' toán chi thwàng xuyên ngán sách nhà nu'óc nám 2022; 

Can th Quylt djnh so' 30/2021/QD-TTg ngày 10 tháng 10 näm 2021 cãa 

Thz tithng ChInh phü v vic v vic ban hành các nguyen tO'c, tiêu chI và djnh 

m&c phOn bo' dy' toán chi thu'&ng xuyên ngân sách nhà nu'ác nám 2022; 

Xét T& trInh so' .... /TTr-UBND ngày ... tháng ... nám 2021 cüa UBND tinh 
Quáng Tn v dy' tháo Nghj quylt ban hành nguyen tdc, tiêu chI và djnh m&c phán 
bd dy' toán chi thw&ng xuyên ngán sách dja phiro'ng nám 2022, dii d/nh dIn ncm 
2025; Báo cáo thdm tra so' .... /BC-KTNS ngày ... tháng ... nám 2021 cia Ban 

Kinh tl - Ngán sách HDND tinh; t kiln tháo luan  cüa dgi bilu HDND tinh txi kj) 

hQp. 

QUYET NGH: 

Biu 1. Ban hàth kern theo Nghj quyt nay Quy djnh nguyen tc, tiêu chi 
va dinh mirc phân b du toán chi thuing xuyên ngân sách dja phucrng näm 
2022, n djnh dn näm 2025. 

Biêu 2. To chfrc thçrc hin 

1. Giao Uy ban nhân dan tinh th chirc thirc hin Nghj quyt nay. 

2. Thi.ring trtrc Hi dng nhân d.n, các Ban cUa HOi  dng nhân dan và dai 
biu Hi dng than dan tinh trong phm vi thim vi vã quyn han  cüa mInh, có 
trách nhim giám sat vic thirc hiên Nghj quy& nay theo quy djnh eüa pháp 1ut. 
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Diu 3. Hiu hjc thi hãnh 

Nghj quyt nay dA duçic HOi  dng nhân dan tinh Quãng Trj khóa VIII, k 
h9p thi'i 6 thông qua ngây ngày ... tháng ... nAm 2021 và có hiu 1%rc k t ngày 

tháng näm 2021.!. 

Noi nhmn: 
- UBTV Quôc hi, Chmnh phO; 
- B Tài chInh; 
- Cic Kiêm tra VBQPPL - B TLr pháp; 
- Vii pháp ch - B Tài chInh; 
- TI Tinh Oy, HDND, UBND, UBMT TQVN tinh; 
- VP: Tinh üy, DDBQH và HDND, UBND tinh; 
- Các Ban HDND tinh, di biéu HDND tinh; 
- Các cu quan Tnrcing dóng trén dja bàn tinh; 
- Các sâ, ban, nganh, doàn the cp tinh; 
- TI HDND, UBND các huyn, thành phó, thj xã; 
- TI HDND, UBND các x, phtrOng, thj trân; 
- Cong báo, Dài PITH tinh, Báo Quàng Ir; 
- C6ng TIDI HDND, UBND tinh; 
-Ltru:VI. 

CHU TICH 

Nguyn Bang Quang 



HQI DONG NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TINH QUANG Till Dc 1p - Ti do - Hnh phüc 

D1X THAO 
QUY D!NH 

Nguyen täc, tiêu chi và dlnh  mfrc phân bô d' toán chi thtrôrng xuyên ngân 
sách dja phtron 11am 2022, on dlnh  den nàm 2025 

(Kern theo Nghj quyêt so .. ./2021/NQ-HDND ngày ... tháng. 
nám 2021 cia H5i dOng nhân dan tinh Quáng Tr) 

Din 1. Phim vi diu chinh và di ttrçng áp diing 

1. Phm vi diu chinh 

Quy djnh nay quy djnh nguyen tc, djnh mirc phân b dir toán chi thRmg 
xuyên ngân sách dja phi.rang näm 2022 và các näm trong thi kS'  on djnh ngân 
sách theo quy dnh cüa Lut Ngân sách nba nuâc và Nghj quyêt cüa Quôc hi. 

2. D6i ttrçyng áp diing 

a) HOi  dng nhân dn vâ Uy ban nhân dan các cap; các s, ban, ngành, 
doàn the, dan vj dr toán cap tinh. 

b) Ca quan, t ch'rc, Ca nhân có lien quan dn lip,  phân b& chAp hành dir 
toán chi thung xuyên ngân sách dja phucmg. 

Diu 2. Nguyen tAc, tiêu chI phân b dr toán chi thu'?rng xuyên ngân 
sách da phurffng 

1. Djnh müc phân b6 d%r toán chi thumg xuyên quy djnh ti Quy djnh nay 
là cc s dê xay dirng di,r toán chi ngân sách cüa tmg ca quan, dan vi;  dij toán 
chi ngân sách cüa các huyn, thành phô, thj xA (bao gôm cap huyn và cap xä). 

2. Phü hçp vâi phân cAp quãn 1' ngân sách, khã näng can di ngân sách 
näm 2022 và câ giai don on djnh mâi; dam báo kinh phi thrc hin các ché d, 
chInh sách hin hành. Thirc hành tiêt kim, chong lang phi, câi each hành chInh; 
ti'rng buàc nâng cao hiu qua sir diing nân sách nhà ni.râc, phân dâu giãm dan t 
tr9ng chi thung xuyên, gop phân Co câu lai thu, chi ngân sách, sap xêp b may 
quán 1 hành chInh, don vj sir nghip cong isp, sap xêp các don vj hành chInh 
cap huyn, xâ, tinh giãn biên chê, thrc hin câi each tiên krang và nhim vii 
chinh trj cUa tirng sâ, ban, ngành và dia phuang. 

3. Dnh mirc phân b dir toán chi thumg xuyen ngân sách dja phuang dä 
bao gôm toàn bO thu câu kinh phi thrc hin các ché dO chInh sách do trung uong 
và tinh ban hành den thii diem HOi  dong than dan tinh ban hành Nghj quyêt nay. 
Dam bâo chi luong, phi cap và các khoán dóng gop theo chê dO vâi mirc luang 
co sâ 1.490.000 dOng/tháng. Tir nàm ngân sách 2022, vic ban hành và thirc hin 
chë dO mài lam tang chi ngân sách thirc hin theo quy djnh ti khoãn 4 Diêu 9 
Luat Ngân sách nba nuâc. Ngãn sách tinh ho trçl dôi vâi các dja phucing sau khi 
dä sir ding cac nguôn tang thu, tiêt kim chi và các nguôn tài chInh hçp pháp 
khác cña dja phuang theo quy djnh dê thirc hin ma chua can dôi dü nguôn lirc dé 
thirc hin. Trumg hcp dja phixang bj ânh hithng thién tai, djch bnh hotc sr cô 
nghiêm tr9ng, thI dja phuong phái chü dOng sir ding dir toán ngãn sách dja 
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phumg, bao g6m Ca dir phàng... theo quy dlnh,  d khc phitc; tnxing hçp vi.xçit 
qua khà näng can dôi cüa ngân sách dja phucmg, ngân sách tinh së h trçi cho 
ngân sách dja phuing. 

4. Qu9 tin luing, phi,i cp vâ các khoãn dong gop theo 1ung lam cor s 
phan bô du toán cho cac cor quan, don vj và huyn, thành phô, thj xâ drnc xác 
djnh trên Ca so bién die duçc cap có thâm quyên giao (bao gôm lao dng hçip 
dong theo Nghj djnh so 68/2000/ND-CP, Nghj djnh so 161/2018/ND-CP cüa 
ChInh Phü) ti thOi diem xây dirng dr toán. Dnh mi'rc phân bô trên theo qu5 
tiên krcrng không gôm trq cap lan dâu theo Nghj dlnh so 76/201 9/ND-CP 
ngày 08 tháng 10 näm 2019 cüa ChInh phü ye chInh sách dôi vOi can bO,  cong 
chirc, vien chüc, ngu?i lao ding vâ ngithi huOng luang trong lirc hrgng vu trang 
cong tác 0 vüng có diêu kin kinh te - xâ hi dc bit khó khän. 

5. Djnh mirc phân b dir toán chi ho?t dng thu?ng xuyên (chi khac) tInh 
theo biên chê dixcic ca quan có thâm quyên giao không bao gôm qu5 tiên lucing, 
tiên công, phii cap và cad khoán dóng gop theo lucing. Chi xay dirng dnh müc 
chi khác (chi hoat dng có tinh chat thuOng xuyén) cUa mt biên chê duçic cap 
có thâm quyên giao cho trng 1oi hInh ca quan, dan vj (biên ché quán l barth 
chInh, Dáng, doàn the; biên ché sij nghip và hi dtc thü; lao dng hçip dong 
theo Nghj djnh so 68/2000/ND-CP, Nghj djnh so 161/2018/ND-CP cüa ChInh 
phil). 

6. Djnh mOc phân b dr toán chi thrring xuyên ngân sách dja phucmg 
näm 2022, on djnh den nàm 2025 chua tInh tth nguOn thirc hin cãi cách tiên 
krang cüa các cap ngân sách, cad dan vj theo quy djnh (bao gôm cá nguôn cãi 
each tiên krang con du cüa các näm trixOc). Các näm trong thOi k' on djnh, nêu 
cO phát sinh tang, giám nhim vi thI ngân sách tinh bô sung hoic thu hôi kinh 
phi da bô trI theo djnh mirc ban hành. 

7. Di vOi cad linh v'trc sr nghip: 

Ngân sách nba nuOc h tr chi thuOng xuyên các don vi sir nghip cong 
lap theo ca chê tr chü quy djnh ti Nghj djnh so 60/2021 /ND-CP ngày 21 tháng 
6 näm 2021 cUa ChInh phU và cac quy djnh pháp luat  hin hành ye giao nhim 
v, dt hang, dâu thâu cung cap san phâm djch vi cong sü dung ngân sách nba 
nuOc ttr nguôn kinh phi chi thuOng xuyên; Trong dO: 

- Di vOi dan vj sir nghip cong 1p tir dam bão chi thix0ng xuyên, cii 
dâu tix và dan vi sir nghip cOng lap tr dam báo chi thung xuyen: Ngân sách 
nhã nuOc khOng ho tr, trir kinh phi nba nuOc dt hang, dâu thâu hoac giao 
nhim vii theo quy djnh. Dan vj thirc hin báo cáo day dü nguOn thu, nbim vii 
chi nàm hin hành vã dir kiên nàm ke hoch; gii Co quan quán l cap trên tong 
hp, gi SO Tài chInh cüng thOi diem xáy dirng dir toán ngân sách nba nuOc 
hang näm. 

- Dan vj sir nghip cong 1p tr báo dam mt phn chi thuing xuyén: 
Ngan sách nhã nuOc ho trçl chi thirOng xuyên sau ku dan vj dã sü ding nguôn 
thu sir nghip va nguOn thu phi duçic d 1i chi d thirc hien nhim vi1, cung iirng 
djch v sir nghip cong chira tinh dü chi phi. Thirc hin khoán chi ngân sách h 
trçr giai don 2022-2025 và yêu cau giãm tôi thiêu 15% so vOi giai don 2017- 
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2021. Dng thii, yêu cAu dânh ngun thu sr nghip cüa các dan vj d thrc hin 
cái each tiên luang, ngân sách chi ho trçi kinh phi thirc hiên cãi each tiên luang 
tôi da theo t) 1 ngân sáeh ho trçi chi thithng xuyên. 

- D6i vâi dan vj sir nghip cong 1p con 1i do nhà nuâc dam báo chi 
thung xuyên: Ngân sách nhà nuâc h trçi kinh phi chi thuOrng xuyen trên cc sO' 
nhim vii duçic Nba nuâc giao, so krqng ngxôi lam vic và dnh mi'rc phân bO dir 
toán thtring xuyen. Tiêp tuc giám bInh quân 10% chi trrc tiêp ti'r ngân sách nhà 
nuàc so vOi giai doan 2017-2021 trr cac djch vi cong cci bàn, thiêt yêu do ngân 
sách nhâ nuàc báo dam; dong thO'i, thirc hin tiêt kim 10% chi thuO'ng xuyên 
nguon ngãn sách thng them hAng nAm và sAp xêp t nguôn dix toán ngãn sách 
nhà ni.ràc dixçic giao dé thrc hin cai each chInh sách tiên krcing. 

- Ngân sách nhâ ni.ràc giám cp chi thuO'ng xuyên cho các dan vj sir 
nghip cong 1p dôi vOi cac khoán chi dâ duqc két cau vào giá djch vii theo 1 
trInh diêu chinh giá djch vii cüa trng linh virc si,r nghip công; dành kinh phi dé 
tang nguôn báo dam chInh sách h trq nrO'i nghèo, dôi tling chInh sách tiêp 
cn các djch vii sir nghip công, tao  nguôn thirc hin cái each tiên krang, tAng 
chi mua sAm si'ra chta và tAng chi dâu tu phát triên, trên ca sO' do co câu 'a  the 
linh vuc chi thuing xuyên va tirng buàc cci câu lai chi ngân sách nhà nuOc. 

8. Tiêu chI phân b djnh mtrc rO rang, dan giãn, dam bão cong bang, cong 
khai, minh bach,  cái tiên va bo sung, diêu chinh tiêu chI a mOt so linh vrc chi 
phü h vâi diêu kin thirc té vâ khã nng can doi ngân sách. Dam báo các chi 
tiêu pháp 1nh Trung uang giao cho dja phuang hang nAm nhu chi sir nghip 
giáo diic dào tao,  sir nghip mOi tnrO'ng, sir nghip khoa h9c. 

Diu 3. Chi quãn 1 hành chmnh, Pang, doàn the 

1.Cptith 

a) Djnh mirc chi khác tinh theo biên ch duçic giao: 

Chi tiêu D!nh mfrc phân b 
- Duâi 10 biên ch 22,8 triu dng/biên ch&nAm 

- Tir 10 dn duâi 20 biên ch 22 triu dng/biên ch/nAm 

- Tr 20 dn duói 30 biên ch 21,2 triu dng/biên ch/nAm 

- Tr 30 biên ch 20,6 triu dng/biên ch/nAm 

- Djnh mrc phân b dA bao gm: 

+ Các khoân chi hành chinh phiic vi hot dng b may các ca quan (dâ 
bao gôm chi khen thuO'ng theo chê d, phuc lçii tp the; thông tin, tuyên truyên, 
lien lac;  cong tác phi, hi nghj, tOng két; doàn ra, doàn vào; vt tu vAn phOng, 
thanh toán djch vi cong cong; vn hành trii sO' ca quan; chi ho trçi hoat dng 
cho cong tác Dãng, doàn the trong ca quan). 

+ Các khoân chi nghip vii mang tInh thuO'ng xuyên phát sinh hang nAm 
(dâ bao gôm chi nghip vi chuyên mon quãn 1 cüa ngành, linh we; clii tp 
hun, b5i duOng nghip vv chuyen mOn; rà soàt, hoàn thien h thông van bàn 
quy pham pháp 1ut; clii hot dng kiêm tra, giám sat). 
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+ Kinh phi mua sm cong cxi, diing cii; sra cha thuing xuyên tâi san. 

- Djnh müc phân b không bao gôm: 

± Chi thirc hin cac nhim vii chuyên mOn dc thu cüa trng ngành, &m vi 
duçc cap có thâm quyên giao; chi hot dng cüa các Ban chi do cap tinh; chi 
xay drng van ban quy phm pháp pháp 1ut. 

+ Chi thuê tri sâ; chi süa chcta kin; mua sm may moe, trang thit bj phuc 
vi hoat dng chung theo quy dinh. 

b) Di vói chi dam báo hoat dng cüa co quan Dãng, Hi dng nhân dan, 
Uy ban nhân dan tinh: Du toán chi ngân sách dtrçic tInh toán trén ci sâ Ca sâ 
djnh müc; ché dO,  tiêu chuan và các nhim viii chi dc thà cüa các ca quan nay. 

c) Các t chirc chInh trj - xâ hôi: Uy ban Mt trn T quc, HOi  Ci.ru chin 
binh, HOi  Lien hip Phu nfl, HOi  NOng dan, Doân Thanh niên Cong san Ho Chi 
Minh duçic áp diing djnh müc phân b trên, trên co si biên chê hen có và các 
nhim vii chi dc thu cUa các ca quan nay dê tInh toán phân bô du toán ngân 
sách. 

d) Di vâi cac t chrc chInh tn xã hOi  - ngh nghip, t6 chixc xA hOi,  th 
chirc xã hOi  - nghê nghip: 

- Các t chirc chInh trj xä hOi  - ngh nghip, t chi'rc xã hOi,  t chrc xâ hOi - 
nghe nghip duçic ngân sách h tra theo quy djnh cüa Luât Ngân sách nhà nuâc 
và các quy djnh hin hânh. 

- Các HOi  dc thu duqc Uy ban nhân dan tinh giao biên ch dixçic h trçY 
djnh müc chi khác tôi da bang djnh mrc chi cüa dcm vj sir nghip cong 1p do 
Nhà nirâc báo dam chi thung xuyen theo sO biên chê cO mat. Uy ban nhân dan 
tinh quyêt djnh müc h trçl tfrng näm phü hcip vâi khã näng ngân sách. 

d) Kinh phi thixc hin các chinh sách, d an cUa tinh; kinh phi tang cung 
ca sâ vt chat; kinh phi h trg theo nhim vii cho các ca quan lam cong tác tong 
hqp; kinh phi dam bão các thim vii phát sinh dOt  xuât khác bô trI theo khá nang 
can dôi ngân sách hang näm. 

2. CAp huyn 

a) Djnh mi'rc chi khác tinh theo biên ch dixçc giao: 

Chi tiêu Dnh mtrc phân bô 
- Các huyn dng b.ng 14,4 triu dng/biên ch/näm 

- Huyn DakrOng 16,8 triu dng/biên ch/näm 

- Huyn Huàng HOa 17,3 triu dng/biên ch&näm 

- Huyn dão Cn CO 24 triu dng/biên ch/näm 

Djnh müc phân b không bao gm the khoãn chi dc thu theo nhim vii 
ducc cap có thâm quyën giao. 

b) Tru?mg hçip cci quan, dan vi có s krcmg bién ch It (tfr 03 ngu&i tth 
xuong) thI djnh mc phân bO duqc tinh them 04 triu dông/biên ché/näm. 

3. CAp xã 
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a) Djnh müc chi khác tInh theo s krçing biên ch can bO,  cong chrc cap 
xã duçc giao: 10,4 triu donglbien chê/näm. 

b) H trçi kinh phi di vâi nhtthg nguYi hoat dOng  không chuyên trách a 
cap xä, O thôn, tO dan phO; khoán kiiih phi hoat dng dôi vói các to chirc chinh 
trj - x hi ô cap xa; h trq kinh phi hoat dng dôi vai các to chüc chInh trj - xä 
hi ô thOn, to dan phô; mt'xc bOi dtrng dôi vâi ngxi trirc tiêp tham gia cOng 
vic cüa thôn, tO dan phô: thirc hiên theo Nghj quyêt so i 8/20201NQ-HDND 
ngày 21 tháng 4 näm 2020 cüa Hi dOng nhân dan tinh Quãng Trj. 

c) H trq kinh phi boat dng: 
- Kinh phi hoat dng 1Jy ban Mt trn T qu& Vit Nam cp xä thirc hin 

cuOc vn dng "Toàn dan doàn két xay drng nOng thôn mOi, do thj van minh" 
theo quy djnh tii Nghj quyêt so 41/2019/NQ-HDND ngây 06 tháng 12 näm 2019 
cüa H)i dong nhân dan tinh Quãng Trj. 

- Kinh phi hoat dng Ban thanh tra than dan cp xA: 05 triu dngIxä, 
phuing, thj trán. 

- Kinh phi giám sat du tu cüa cong dng trên dja bàn cp xa: 10 triu 
dOnglxâ, phuang, thj trân. Thy theo kê hoach hoat dng giám sat dâu tu cUa cong 
dong hang nàm, các huyn, thành phô, thj xä Va xa, phung, thj trân quyêt djnh 
tang mirc h trçi giám sat dâu liT cüa cong dông phü hcp vài tInh hInh thuc té dja 
phi.rang. 

4. Phân b theo tiêu chi b sung: 
a) Ngoài djnh müc trên, các huyn, thành phd, thj xâ dugc h trçi them 

kinh phi chi quán 1 hânh chInh, Dáng, doàn the (da bao gOm kinh phi hoit dng 
cap üy, Uy ban nhân dan, Hi dông nhân dan các cap theo nhim ks'): 

- Cp huyn: 

CM tiêu Djnh müc phân bô 

- Thành ph 5.500 triu dng/näm 

- Huyn Dakrông, Hixàng Hóa 4.100 triu dng!näm 

- Huyn däo 2.400 triu dng!näm 

- Thj xä, huyn con lai 3.900 triu dng/näm 

-Cpxà: 

CM tiêu Dnh mfrc phãn bô 

- Chi hoat dng cüa HOi  dng nhân dan cp xa 8,5 triu dng/dai biu/näm 
- Kinh phi boat dng cp üy, Uy ban nhân dan 
và chi quán 1 hành chInh cap xa 
-I- Thãnh ph DOng Hâ thj xâ Quãng Trj 180 triu dng/phu&ng, xâlnàm 
+ Huyn Dakrông, Huang Hóa 132 triu dngIxA, thj tthnlnäm 
+ Các huyn cOn lai 120 triu dngIxa, thj trn/näm 

* I)jnh mfrc phãn b trên dä bao gm: 

- Chi boat dng cüa cp üy, Uy ban nhân dan, Hi dng than dan cp 
huyn, cap xâ theo nhim ks'. 
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- Kinh phi thrc hin ch d chi tiêu bão dam hot dng cüa HOi  dông 
nhân dan các cap theo Nghj quyêt 02/2017/NQ-HDND ngày 25 tháng 7 nàm 
2017 cüa Hi dong nhân dan tinh Quâng Trj. 

- Chi thirc hin môt s ch dO chi tiêu dam bão hot dng cüa huyn üy, 
thãnh üy, thj üy theo Quy djnh so 38-QDi/TU ngây 22 tháng 4 näm 2020 cüa 
Tinh üy Quâng Trj. 

- H trçi ch dO thäm hâi, chüc mrng di vi mOt  s6 d& ttrçing do Uy ban 
Mt trn To quOc Vit Nam các cap thirc hin theo quy djnh. 

- H trçl chi cong tác dáng theo Quy& dlnh  s 99-QD/TW ngày 30 tháng 5 
nàm 2012 cüa Ban Bi thu Trung trong Dãng. 

- Kinh phi cOng  tác viên du lun xA hOi  theo HD I 67-HD/BTGTW ngày 
26 tháng 12 näm 2015 cüa Ban Tuyên giáo Trung uang. 

- Chi h trçY sinh hot phi d& vOi Uy viên U' ban Mt trn T quc các 
cap theo Quyet djnh so 33/2014/QD-TTg ngày 28 tháng 5 näm 2014 cüa Thu 
tuâng ChInh phU. 

- Chi cho cac nOi  dung däc thu cüa cp huyn, cp xã Va kinh phi thuc 
hin các chê dO chinh sách lien quan den quán 1 hành chinh theo quy djnh hin 
hành. 

* Djnh mac phân b trên không bao gm: 
- H trçi kinh phi thu lao d& vâi nguäi dã nghi huu gilt chirc danh länh 

dao 
chuyên trách t?i  cac  HOi Co tInh chat dc thU duçic cap có thâm quyén Cong 
nhn. 

- Hoat dOng phi hang tháng cho di biu Hôi dng than dan cp huyn, 
cap xA theo Nghj quyêt so 1206/201 6/NQ-UBTVQH 13 Ngáy 13 ngày 5 tháng 
2016 cUa Uy ban Thu&ng viii Quôc hOi  khóa XIII. 

- Ch do phi cAp trách nhim di vâi cAp Uy viên các cAp theo Quy djnh 
so 1 69-QD/TW ngày 24 thang 6 näm 2008 cUa Ban Chap hành Trung wing. 

- Ch do phii cAp trách nhim d6i vâi báo cáo vién theo Huàng dn s 06-
HD/BTCTW-BTGTW ngày 15 tháng 8 näm 2011 cUa Ban To chüc Trung ucmg 
và Tuyên giáo Trung wing. 

- Ch do thU lao trách nhim tInh theo ngh hang thang di vOi mOt  s 
chüc danh theo Quy djnh sO 33-QDiITU ngãy 07 tháng 11 näm 2019 cUa Tinh 
Uy Quáng Trj ye mOt so chê dO chi cOng tác báo v nén tang tu tithng cUa Dáng, 
dâu tranh phãn bác các quan diem sai trái, thU djch. 

- Chi bM duOig can bO rà soát thU tuc hành chInh theo Nghj quyt s 
13/2017/NQ-HDND ngày 29 tháng 07 näm 2017. 

- Chi h trçx hoat dOng tip cong dan theo Nghj quyt s 3 3/20 18/NQ-
HDND ngày 30 tháng 8 näm 2018 cUa HOi  dông nhân dan tinh quy dlnh ye chê 
dO bOi duOng dôi vâi nguii lam nhim vi tiép cong dan, xC l din khieu nat,  to 
cáo, kiên ngh, phán ánh trên dja bàn tinh Quáng Trj; Nghj quyêt so 
1 10/2021/NQ-HDND ngày 08 tháng 12 nàm 2018 cUa HOi  dOng nhân dan tinh 
Quang Tij sira dôi, bô sung mOt so diêu cUa Nghj quyêt so 3 3/20 18INQ-HDND 
ngày 30 tháng 8 näm 2018. 
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b) B sung them cho các huyn, thành ph& thj xA mt phn d dam bâo 
kinh phi hott dng theo so krqng &in vj hành chInh cap xa trên dja bàn, ciii the: 

- S &m vj hành chInh cAp xâ duài 8: 300 triu dngInAm. 
- S dcm vi hãnh chInh cAp xã ti~ 8-15: 450 triu dng/näm. 

- S dcin vi hành chInh cAp xâ trên 15: 665 triêu dng/nam. 

Diu 4. Chi sly nghip giáo disc và dào to 

1. Djnh mic phãn b chi six nghip giáo diic 
a) Djnh mirc chi thuing xuyên (chi khác): 
Can ci:r vào s6 bién ch duçic giao; phân b theo t5' 1 giUa tng qu tin 

hrcmg, phii cap, cac khoán dóng gop theo lucmg và chi khác dé dam báo các hoat 
dông thuiing xuyen, C11 the: 

- Dnh mi'rc phân b theo ti 1 gifla tng qu tin hwng, chi hoat dng 
thu?mg xuyên dam báo theo nguyen täc: t 1 chi tiên lucmg, phii cap, các khoán 
có tinh chat krcing (bao gôm bão hiêm xA hi, báo hiêm y tê, báo hiêm that 
nghip, kinh phi cong doàn) tôi da 83% và tôi thiêu 17% chi thung xuyên (chi 
khac) dê chi hoat dng cO tInh chAt thung xuyên cho cong tác giáng day, h9c 
tp va các khoán chi mua sam, s1ra chcta nhO thung xuyen (chi khác theo lixcYng 
co sâ 1.490.000 dông). 

- Djnh mirc chi khác gm các nOi  dung chi nghip vi chuyên mon cüa 
ngành giáo dvc;  chi h6 trq các tnr?lng dat  chuân quôc gia, chi duy trI cong tác 
phô cp giáo dic các cap, chi h trçi các hot dng chuyên mon thuc linh virc 
cüa ngânh, các khoân chi mua sam, sira chcra nhó thu&ng xuyên. 

b) Djnh mirc phân b chi sir nghip giáo d%ic cAp xâ (bao gm hoat dng 
cüa Trung tam hoat dng cong dông và chê d phi cap cüa can b lam cong tác 
quán 1 Trung tam h9c tp cong dng): 

- Thânh ph6 DOng Ha: 60 triu dng/phu&ngInAm. 
- Huyn, thj xä con lai:  50 triêu dng/xä, phung, thj trAn. 

c) Dlnh  mi'rc phãn b theo tieu chi b sung: 
- H trçl thirc hin các ch dO,  chInh sách ducic xác djnh tren cci so s6 di 

tuçmg näm 2021 do dja phuong báo cáo, sO bô trI trong dnh mtrc cüa ngán sách 
trung ixong theo chê dO quy dnh, bao gôm: 

+ ChInh sách phát trin giáo dc mAm non theo Nghj djnh s 
105/2020/ND-CP ngày 08 tháng 9 nam 2020 cüa ChInh phil 

+ Chinh sách v giáo dic di vOi nguOi khuyt tt theo quy djnh tai  Nghj 
djnh sO 28/2012/ND-CP ngày 10 tháng 4 näm 2012 cüa Chinh phü huOng dn 
mOt so diêu cüa Lut Ngthi khuyêt tt vã các van ban huOng dn. 

+ H trçi h9c sinh và trueing ph thông 0 xà, thOn dc bit khó khän theo 
Nghj djnh sO 116/2016/ND-CP ngày 18 tháng 7 nam 2016 cüa Thu tixOng ChInh 
phil 

± H trçi kinh phi min giam hoc phi và h trçi chi phi h9c tp theo Nghj 
djnh sO 81/20211ND-CP ngày 27 tháng 8 näm 2021 cüa Chinh phi'i quy djnh quy 
dinh ye co chê thu, quán 1 hc phi dOi vOi co sO giáo diic thuOc  h th6ng giáo 
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dc quc dan và chinh sách min, giãm h9c phi, h trçY chi phi hçc tp Va giá 
djch vu trong lTnh vrc giáo dic, dào tao. 

± Chinh sách h9c bng d6i vâi h9c sinh dan tc ni trñ theo Thông tu lien 
tjch so 109/2009/TTLT-BTC-BGDDT ngày 29 tháng 5 näm 2009 cUa B Tài 
chInh, BO Giáo dc và Dâo tao. 

- H tro kinh phi thirc hin các Nghj quy& cUa Hi dng nhân dan tinh: s 
35/201 8/NQ-HDND ngày 08 tháng 12 nàm 2018 ye ché d lucmg và h trq bão 
hiérn xà hi, bào hiêm y tê, bào hiêm that nghip dôi vâi lao dng hcp dông vj 
trI nâu an trong các trLthng mârn non cong lap; so 05/2019/NQ-HDND ngày 20 
tháng 7 näm 2019 ye phát triên Tnring trung h9c phô thông chuyên Lê Qu 
Don den näm 2025, djnh huâng den nàm 2030 và chinh sách khen thuâng ctôi 
vOi h9c sinh dt giái cao tai  các k5' thi trên dja bàn tinh Quáng Trj; so 
106/2021/NQ-HDND ngày 30/08/2021 ye chinh sách ho trçY tiêp cn giáo diic 
cho h9c sinh khuyêt tt ti các cc sâ giáo diic cOng 1p trén dja bàn tinh Quáng 
Trj giai doan 202 1-2026. 

- Chi di üng các chuing trinh miic tiêu theo qu,' djnh cüa Trung ucing; 
h trçi thirc hin các chê d chInh sách, chucing trInh, dê an cüa tinh; các khoán 
chi phiic vi chung cho toãn ngành, các nhim vi phát sinh trén dja bàn tinh theo 
khâ näng cüa ngân sách hang nàm. 

d) Di vói các näm trong th?yi k' n djnh ngân sách, cn cü khâ näng can 
dOi ngân sách, Hi dông nhân dan tinh, Uy ban nhãn dan tinh thirc hin uu tiên 
bô trI ngân sách h trq them hoat dng giàng day và h9c tip,  chi rnua sam, sira 
chtta thxing xuyên, tang cismg co' sâ vt chat nhäm nâng cao chat lung giáo 
diic phü hçp vâi khá näng ngân sách và diêu kin thirc tê cüa dja phirnng. 

2. Djnh mic phân b chi sr nghip dào t?o  và day nghe 

a) Cp tinh: 

- Tiêu chI djnh mirc phân b can c vào s 1ung h9c sinh, sinh viên hang 
näm theo chi tiêu duc cap có thâm quyên giao cho tang h dào tao  (chi tiêu dào 
tao do ngân sách nhà ni.thc dam bão), cij the: 

Chi tiêu D!nh mire phân b 

- H cao ding 3,5 triu dnWsinh  viênlnäm 

- He trung cAp 3 triu dng/sinh viênlnäm 

Djnh müc trên dã bao m chi phi phiic vi cho dy và h9c. Tnrng hcip 
các co sâ dào tao  và day nghê không tu'ên sinh dü chi tiêu theo kê hoach duc 
giao thI thire hin vic diêu chinh, thu hôi 'a  kinh phi dà phãn bô tuong 1rng vOi 
chi tiêu tuyen sinh không thirc hin. 

- Dào tao  ngh; dào tao,  bi duOig can b, cong chc, vien chc; các 
nhiêm vi dào tao  khác theo các chuong trInh, dê an, thim vii: Phan bO kinh phi 
theo khã nàng can dOi cUa ngãn sách dja phuong, ngãn sách trung uo'ng bO sung 
hang n5m va 1 trInh thirre hien cUa các chuong trInh, de an, thim yu dã duçrc 
duyt. 

b) CAp huyn: 
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- Chi hoat dng bO may &rqc ap diing theo djnh mrc quy djnh tti khoán 2 
Dieu 3 Quy djth nay. 

- Chi cho dào tao  và dào tao lai: 583 triu dng/huyn, thj xâ, thành ph& 
Diu 5. Phãn b diy toán chi các thin vj siy nghip cong ip 
1. Drnh mrc phân b chi bO may dcm vj sir nghip cp tinh 
- Djnh mtrc phân b chi bO may tInh theo biên ch duçic giao: 

Chi tiêu Dnh mtrc phân bô 
- DuOi 10 bién ch 16,8 triu dng/biên ch/näm 
- Tr 10 dn dtrOi 20 biên ch 16,1 triu dng/biên ch/näm 
- Tr 20 dn drâi 30 biên ch 15,4 triu dng/bién ch/näm 
- Tir 30 biên ch 14,9 triu dng/biên ch&nãm 

- Chi ap dicing trong thyi gian djnh mirc kinh t - k5 thut, djnh mi.rc chi 
phi (nêu co) chua duçic cap thâm quyën ban hãnh, cac dn vi sir nghip cong 
chiia áp diing CG ché giá djch vii. Trén cci sâ 10 trInh triên khai th%rc hin Nghj 
djnh so 60/2021/ND-CP ngày 21/6/2021 cüa Chinh phü, giao Uy ban nhán dan 
tinhthirc hin phân bô chi thung xuyen cac kin vi sir nghip cong 1p khi giao 
quyên tu chü và báo cáo Hôi dông nhân dan tinh t?i kS' h9p gân nhât. 

- Các &m vj sir nghip nganh y t thuOc  he diu trj, các trtthng cao dng vâ 
trung cap không áp ding djnh mrc phn bO chi bO may theo quy djnh tai  khoãn 
nay. 

2. Djnh müc phãn b chi su nghip y th, van hóa thông tin, phát thanh 
truyên hInh, the dic the thao cap tinh 

a) Su nghip y tá: 

- Dlnh mirc phân b chi bO may dorn vj sr nghip y t h dix phOng, h dan 
so cap huyn duçc áp dung theo djnh müc phân bô tai  khoán 1 Diêu 5 Quy dlnh 
nay va thuc hin theo quy djnh hiên hãnh cUa Nhà nuâc ye chê do tu chü, tir 
chju trách nhim ye tài chInh dOi vâi &m vj s1r nghip cOng 1p trên nguyen tàc 
xác djnh tong dir toán thu, chi cüa &m vi theo chê dO. 

- H trç chi hot dng thithng xuyên: 

Chi tiêu Dnh mfrc phãn bô 
- Trung tam Quan dan y huyn dão Cn CO 13 triu dng/giung bnhJnãm 

- Y th tuyn xã: H trçY hoat dng cho tram 
y tê, dan so xã (ngoài djnh mt'rc phân bô 
chi bO may theo biên chê) 

40 triu dong/trm y tê/näm 

- Phân b theo tiêu chI bi sung: 

+ Kinh phi thuc hin ch dO,  chInh sach mua the báo him y th cho cac 
dOi tuclng theo quy djnh cUa Lut Bão hiêm y tê. 

+ Qu khám chüa benh  cho ngi.thi nghèo trén dja ban tinh: Phân bô theo 
khã näng can dôi cüa ngân sách dja phi.rcing. 
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+ Kinh phi thuc hin các chInh sách y t& dan s do H)i dông nhân dan 
tinh ban hânh. 

- Kinh phi th?c hin các chuorng trinh, d an cUa tinh; di trng các chtnng 
trinh mvc  tiêu theo quy djnh cüa Trung uang; các khoân chi phuc vi.i chung cho 
toàn ngành, tang cu?mg Co sâ vt chat theo khâ näng cUa ngân sách hang näm. 

b) Sir nghip van hóa thông tin, phát thanh truyn hInh, th diic th thao: 

- Chi b má' cüa cac don vi sir nghip &rçic ap diing theo djnh mirc phân 
bô ti khoán 1 Diêu 5 Quy djnh nay và thirc hiên theo quy djnh hin hành cüa 
Nhà nuOc ye chê do ti.r chü, tir chlu  trách nhim ye tài chInh dôi vài don vj su 
nghip cong 1p trên nguyen tàc xac djnh tong du toán thu, chi cüa dcm vj theo 
chêd. 

- Phãn b theo tiêu chi b sung: 

+ Chi thirc hin ch d d6i viii hun 1un viên, 4n dng viên trên co sâ 
chinh sách ché d hin hành. 

+ Chi thirc hin cac Nghj quyt cüa HOi  dng nhân dan tinh, các chucrng 
trInh, dé an cüa tinh; dôi irng các chiiong trinh mic tiêu theo quy djnh cüa Trung 
ucmg; bô trI kinh phi tang them tang cuing co sâ vt chat theo khã nang cUa ngãn 
sách. 

c) Quy dinh khác: 

- Mirc kinh phI ngân sách b trI chi thung xuyen hang näm cho các don 
vi trên Co s yeu câu các dcm vj phân dau nâng mrc tr trang trãi nhu câu chi tü 
nguôn thu cüa mInh dê dành nguOn tru tiên bô trI cho nhüng don vj có nguOn thu 
hn chê, hott dng chü yêu bang nguon ngân sách nhà nixóc. 

- Kinh phi hoat dng sir nghip ducic tInh toán can cir nhiêm vii dixçrc 
giao, tInh hInh thirc tê và khá nAng can dôi ngân sách dja phuong duqc Hi dông 
nhân dan tinh quyêt djnh trong phuong an phân bO ngân sách tinh. 

- Trueing hçip duçic co quan Co thm quyn cho phé thành 1p các don vj 
sr nghip miii hoac ma rng quy mô, hot dng: Can ctx dê an duqc cap có thâm 
quyên phê duyt, trén co sâ quy mô, khã nang thu, miTc chi và thim vi ci the 
cüa don vj, các co quan lien quan se tháo lun dê xác dlnh  kinh phi tang them 
trInh UBND tinh, trInh Hi dOng nhân dan tinh quyêt djnh. 

- Các so chuyên ngành cO trách nhirn phan b ngân sách cho các don vj 
trrc thuc, darn bão phân bô khOp dung ye tong mtrc, phU hçip vOi dc diem 
thrc tê và nguOn thu cüa các don vj trrc thuc, báo dam cOng khai, minh bach 
và theo dung các quy dnh cüa pháp 1ut. 

3. Dinh mtrc phân b chi sly nghip y t& dan s vAn hóa thông tin, 
phát thanh truyên hInh, th dic the thao cp huyn, cap xä 

Djnh mirc phân b6 dir toán chi thung xuyên hoat dng b may hânh 
chInh cüa các don vj van hóa thông tin, the dic th thao, phát thanh truyên hInh 
do cap huyn quãn 1 áp dung djnh mirc quy djnh ti khoân 2 Diu 3 Quy djnh 
nay. Riêng kinh phi hot dng sr nghip van hóa thông tin, si nghip the diic 
the thao, sr nghip phát thanh truyên hInh, dan so duçic phân bô theo djnh mirc 
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sau: 
a) Sr nghip van hóa thông tin: 

Chi tiêu D!nh mfrc phãn bô 
* Cp huyn: 
- Phân bô theo dja bàn hãnh chInh 

+ Thành phé 488 triu dngIthành ph6/nam 
+ Huyn, thj xã 390 triu dngithuyn, thj xälnäm 

- Bô sung cho di thông tin itru 
dng 
+ Huyn min nüi 165 triu dng/dôi thông tin li.ru dng 
+ Huyn, thành phd, th xA con 1?i  102 triu dng/di thông tin li.ru dng 

* Cap xA: 
- Xä, thj trn 17,3 triu dng/xa, thj trAn!näm 
- Phung 20,8 triu dng/phu&ng/nam 
- H trçi Ban cong tác Mt trãn a 
khu dan cu thrc hin cuc vn dng 
"Toàn dan doãn kêt xay drng nOng 
thôn mâi, do thj vn minh": 

(bao gm Ca thirc hin Phong trào 
"bàn dan doàn két xay dimg d?yi sOng 
van hóa") 

+ Khu dan cu có quy mô dan s 
duâi 700 h dan 

05 triu dng/nämIkhu dan cu 

Quy mô dan s cir tang them 
200 h dan thI duqc h trçx them 

01 triu dng/nam/khu dan cu 

+ Khu dan cu cüa các xã thuc 
vüng khó khàn theo Quyêt djnh hin 
hành cüa Thu tuàng Chinh phü có 
quy mô dan so duài 700 h dan 

06 triu dng/näm/khu dan cu 

Quy mô dan s cir tang them 200 
ho dan thI dUYC h trcr them 

01 triu dông/nam!khu dan cu 

b) Str nghip th dic th thao: 

Chi tiêu DInh mirc phân b 
* Cp huyn: 

- Huyn, thành ph, thj xà 260 triêu dng/huyn, thânh ph& thj xâlnäm 

- Huyn dão Cn CO 195 triu dng/huyn dão/näm 
* Cp xã: 

- X, th tr.n 13,8 triu dng/xã, thj trn1näm 

- Phung 17,3 triu dng/phuing/näm 

c) Sij nghip phát thanh truyén hInh: 

Chi tiêu D!nh mac phãn b 
* Cp huyn: 
- Phân b theo dcm vi dài huyn 
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+ Huàng Hóa, Dakrông 220 triu dng/huyn1nàm 
+ Huyn dáo Cn Co 220 triu dông/huyn/nam 
+ Thãnh ph, thj x, các huyn can lai 173 triu dng/huynInam 

- Phân b theo tr?m phát 1i vüng cao, hãi 
dáo 

220 triu dng/trmInäm 

* Cp xä: 
- H trçv cac hoat dng tmyn thanh va cac 
ho?t dng thông tin khác cap xA 

10 triu dnWxa,  phu&ig, 
thj trânlnAm 

d) Sir nghip y 
- H trçi hott dng dan s& 50 triu dng/huyn, thành ph, thj xâ/näm. 

Kinh phi mua the bão him y th cho di tirçmg báo trçi x hi theo Nghj 
djnh so Nghj djnh so 20/2021/ND-CP ngây 15 tháng 3 näm 2021 cüa ChInh phü 
ye quy djnh chInh sách trçi giüp xã hi dOi vOi doi tuclng báo trçl xâ hOi. 

Diu 6. Djnh mü'c phân b chi siy nghip khoa hQc và cong ngh 
1. Can ct'r dr toán trung wing giao, Uy ban nhân dan tinh tr'mh Hi dng 

nhân dan tinh quyêt djnh bô trI kinh phi chi sir nghip khoa h9c và cOng ngh 
dam báo không thâp hn dir toán trung wing giao cho dja phucrng hang näm. 

2. Hang närn, can cir k hoach thirc hin thim vu khoa hoc và cong ngh 
cüa dja phwing dê phân bô kinh phi chi sr nghip khoa h9c và cong ngh theo 
khá nang can dôi cüa ngân sách dja phucing. 

Diu7. Djnh mfrc phân b chi str  nghip dam bão xa hi 

1. Cap tinh 
- Chi bO may cüa các dan vj thuc si,r nghip dam bâo xa hi duçic áp 

diing dmh mrc quy djnh ti khoán 1 Diéu 5 Quy dnh nay. 

- Can cir vào cac ch d, chInh sách, djnh mirc cüa Trung wing, dja 
phucing ban hành và khã näng cüa ngân sách dja phu(mg dé cn dOi dam bão chi 
sr nghip dam bão xa hi cüa nganh Lao dng, Thuang binh và Xã hi. 

2. Cp huyn 
a) Djnh müc phán b chi cho các hot dng dam báo xã hi cp huyn: 

Chi tiêu D!nh muc phân bô 
- Chi hot dng cru trçl xâ hi 

+ Huyn dão Cn CO 130 triu dông/näm 

+ Các huyn, thành ph& thj xã con 1i 520 triu dng/huynInäm 

- Chi hoat dng diu tra (dA bao gm diu 
tra ho ngheo, cung câu lao dng) 

110 triu dng/huynInäm 

- Chi cham sOc nghia trang 1it s5 cp 
huyn 

39 triu dngInghTa trang 1it s 7  

- Djnh mrc chi hot dng ciu trcY x hi trên d bao gôm các hoat dng den 
an, dáp nghia; h trçi cong dOng dan cu khäc phvc hu qua thiên tai, thu trçi xã hi. 
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- Djnh mtrc trên chua bao gm chi h trq c1 sâ vt chat cho các cc:i sâ 
boat dng trong các linh vrc dc thü; chi h trçi khäc phuc thiên tai trên din 
rng vuqt qua khá näng can dôi cüa ngãn sách huyn. 

b) Kinh phi th?c hin các ch d, chInh sách duorc xác djnh trên c si s6 
dôi tuçYng näm 2021, so bô trI trong djnh müc cüa ngân sách trung uang theo 
chê dO quy djnh và khá näng ngân sách dja phuang, gôm: 

- Kinh phi thrc hin ch dO trq cAp xã hOi  hang tháng cho các di tung 
bão trçY xä hOi  theo quy djnh tai  Nghj djnh so 20/2021 /ND-CP ngày 15 thãng 3 
näm 2021 cüa ChInh phü (mi'rc h trçi theo chê do quy djnh). 

- Kinh phi thuc hin chinh sách h trçY tin din cho hO ngheo vâ hO chinh 
sách xA hOi  theo Thông tu so 190/2014/TT-BTC ngày 11 tháng 12 nàm 2014 cüa 
BO Tài chinh quy djnh thrc hin chinh sách h trçi tiên dién cho hO nghèo và hO 
chinh sách xâ hOi. 

- H trçY kinh phi thrc hin chinh sách h trçi di vâi ngu?i Co uy tin trong 
dong bào dan tOc  thiéu so theo Quyêt dlnh  so 12/201 8/QD-TTg ngày 06 tháng 3 
näm 2018 cüa Thu tuàng ChInh phü. 

3.Cãpxa 
a) Djnh mfrc phãn b chi cho cac hoat dOng dam bão xä hi cAp xã: 

Chi tiêu Dnh mu'c phân bô 
- Chi hot dOng ciru trcY x hOi 20,8 triu dng/xaJnam 

- Chi chäm sOc các nghia trang liêt s5 
xA, phtr?ing, thj trân 

26 triu dng/nghia trang ha s57 

b) Djnh mirc chi phân b theo tiêu chI b sung: 
- Kinh phi d th?c hin ch do diu chinh mic trç cAp hang tháng cho can 

bO xa nghi vic trên co sâ so krcing thirc té theo Quyêt djnh sO 130-CP ngày 20 
tháng 6 näm 1975 cüa HOi  dông Chinh phU (nay là ChInh phu) ye vic bô sung 
chInh sách, chê dO dài ngO dOi vâi can bO xA; Quyêt djnh sO 111-HDBT ngày 13 
tháng 10 nAm 1981 cüa HOi  dông Bô tri.thng (nay là Chinh phü) ye vic sra dôi, 
bO sung mOt  so chinh sách, chê dO dôi vâi can bo xA, phu?ing. 

- Chi tng qua, chüc th9, mirng th9 di vói ngtri cao tui trén dja ban 
tinh theo Nghj quyêt so 47/2020/NQ-HDND ngày 23 tháng 7 näm 2020 cüa HOi 
dong nhân dan tinh Quãng Trj. 

Diu 8. Dlnh  mi.rc phân bô chi quôc phông, an ninh 
1. Cap tinh 
Hang nàm can ctr vào nhim vi chi quc phOng, an ninh cüatinh, ch dO 

chinh sách và khà nàng can dôi ngãn sách, Uy ban than dan tinh bô trI mrc chi 
phü hçip trInh HOi  dong nhân dan tinh quyêt djnh. Phm vi h trçY cho lTnh vi,rc 
quôc phông, an ninh theo quy djnh Nghj djnh cua Chinh phü quy djnh ye quãn 1, 
si'r diing ngãn sách nha nuâc dôi vâi mOt  so hoat dOng thuOc  lTnh vrc quOc phOng, 
an ninh và các van bàn huàng dn thi hãnh. BO tn kinh phi thrc hin các Nghj 
quyêt cüa I-IOi  dOng nhân dan tinh, các nhim vi1 phát sinh dOt  xuât khác theo khã 
näng can dôi ngân sách hang näm cho các dcrn vj Quãn sir, COng an, Biên phOng. 

2. CAp huyn 
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a) Chi qu6c phOng: 

Ch tiêu D!nh mfrc phân b 
- Phân b theo dja bàn hành chInh cAp xâ, 
huyn dão không cO xã: 
+ Xä, thj trAn 55 triu dng!xä, thj trAni'nàm 

+ Phumg 110 triu dng/phi.ring 

+ Huyn dáo Cn CO 1.760 triu dng/huyn dão/näm 

- Phân b theo tInh chAt dc thU: 

+ Huyn có xâ biên giOi 65 triu dng!x biên giâi/näm 

+ Huyn, thj xã, thành ph CO dtrOi 10 
xâ, phithng, thj trân 

330 triu dng/huyn, thj xâ, 
thânh phô 

- Chi hot dng cüa tiu di dan quãn 
thu?mg trt.rc 

880 triu dng/tiu di 

- Chi hot dng cüa trung dti dan quân 
biên 

110 triu dng/trung di 

b) Chi an ninh: 

Chi tiêu Dlnh mu'c phân b 

- Phân b theo dja bàn hành chInh cAp xâ, 
huyn dâo không cO xä: 

+ Xã, thj trAn 26,4 triu dngIxã, thj trânlnäm 

+ Phi.rmg 99 triu dng/phi.rmgInäm 

+ Huyn dão Cn CO 660 triu dng/huyn dào/näm 

- Phân b theo tInh chAt dc thü: 

+ Huyn có xà biên giâi 49 triu dng/xã biên giâilnäm 

+ Huyn, thi xâ, thành ph CO duài 10 
xã, phumg, thi trân 

110 triu dng/huyn, thj xä, 
thành phO. 

3. CAp xã 
a) Chi quc phOng: 

Chi tiêu D1nh mtrc phân bô 

- Phân b theo dja bàn hành chInh cAp xã: 

+ Xã, thj trAn 220 triu dng/xâ, thj trAn/näm 

+ Phuing 275 triu dngIph.thng 

- Phân b theo tInh chAt dtc thü: 
+ Di vri các x bién giâi giáp Lao di.rçic 

phân bô them 
169 triu dng/xã biên giâilnam 

b) Chi an ninh: 

Chi tiêu Dlnh mirc phân bô 
- Phân b theo dja bàn hành chInh cAp xã: 
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+ Xà, thj trn 33 triu dng/xä, thj trnInäm 
+ PhuOng 65 triu dng/phumg/nam 

- Phãn b theo tInh chAt dc thü: 
+ Di vâi các xa biên giói giáp Lao duçic 

phân ho them 
85 triêu dng/xà biên giOi/nam 

+ Riêng thành ph Dông Ha b sung 
them 

400 triu dngInàm 

Djnhmirc chi trên bao gm kinh phi thirc hin các nhim v11 quc phông, 
an ninh, triên khai thrc hin cac nhim vii theo Lut Dan quãn tr v (không bao 
gôm chê d phi cap theo Luat  Dan quân tij v quy djnh ti diem c khoân 3 Diu 
8 Quy djnh nay). 

c) Dnh mi'rc phãn b theo tiêu chI b sung 

- Kinh phi thirc hin ch d phi cAp d& vài dan quân t1r v cAp xã theo 
Nghj djnh so 72/2020/ND-CP ngày 30 tháng 6 näm 2020 cüa ChInh phü và Nghj 
quyét so 108/2021/NQ-HDND ngày 30 thang 8 näm 2021 cüa Hi dông nhân 
dan tinh Quãng Trj quy dinh mt so ché d, chInh sách dôi vâi dan quân t%r v 
trên dja bàn tinh. 

- Kinh phi thirc hin ch d phii cAp di vài 1c lugngbáo v dan ph 
theo Nghj quyêt cüa HOi  dông nhãn dan tinh, Quyêt djnh cüa Uy ban than dan 
ye mrc phii cap dôi vOi 1irc lucing báo v dan phô a phu?mg, thj trân. 

Diu 9. Dnh mtrc phân bi chi sir nghip kinh t 

1. Cap tinh 

a) Di vâi cac dcm vi sir nghip có thu: Chi b may cüa các dm vj sr 
nghip kinh té duçic ap di1ng dinh mi.'xc ti khoãn 1 Diêu 5 Quy djnh nay. 

b) Sâ Tài chInh phi hçip cac sâ chü quàn can cir nhim vu duçc giao, 
tInh hInh thrc té và khá näng can dôi ngân sách dja phucing báo cáo Uy ban 
nhân dan tinh trInh Hi dông nhân dan tinh quyêt djnh trong phucmg an phân bô 
ngân sách cap tinh: 

- Di vOi các dcin vj thirc hin khoán khi lucing cong vic: Mirc kinh phi 
ngân sách cap chi thu?mg xuyên duqc giao on djnh và xem xét diêu chinh bô 
sung trong các trueing hçip duçxc cap có thâm quyên giao tAng thim viii. 

- Di vth cac &vn vj s1r nghip khác: Mi'rc kinh phi ngân sách cAp chi 
thuong xuyen &rçlc xác djnh trén cci sâ nhim vii ducic giao và khã näng cAn dôi 
cüa ngân sách dja phucmg. 

c) Kinh phi h trçi sir ding giá dch vi, san phAm cong Ich thüy 1çi theo 
quy djnh ti Nghj djnh sO 96/2018/ND-CP ngày 30 tháng 6 nAm 2018 cüa ChInh 
phü; Ho trq và phát triên dat trOng lüa theo Nghi djnh 35/2015/ND-CP ngAy 13 
thAng 4 nAm 2015 cüa ChInh phü và Nghj djnh so 62/2019/ND-CP ngày 11 
tháng 7 näm 2019 cüa çhInh phü sira dOi, bô sung mt sO diêu Nghj djnh sO 
35/201 5IND-CP duçic bô trI trong dir toán ngân sách nhà nuâc hAng nAm bang 
dir toán trung trang giao cho dja phuong. 
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d) Kinh phi di 1rng cac chucing trInh mvc  tiêu theo quy djnh cUa Trung 
ucing; thirc hin cac Nghj quy& cüa Hi dong nhân dan tinh; các chtrcin trInh 
nông nghip và phát triên nông thOn, các nhim vi khuyén công, xüc tiên dâu 
tu, xüc tiên du 1ch va các thim viii khác: Can ct tmnh hInh thirc tê và khã näng 
can dOi ngân sách dja ph.rcing dê b tn trong phucmg an phân bô ngân sách hang 
näm. 

2. Cp huyn 

a) Djnh mirc chi hoa dng sir nghip kinh th näm 2022 tang 10% so kinh 
phI hot dng sir nghip kinh tê bô tn trong dr toán näm 2021. Djth mtrc dâ bao 
gôm kinh phi thrc hin các thim vii chi theo quy djnh hin hành (dä bao gôm 
ho trçl kinh phi ip, thâm djnh, cong bô và diêu chinh quy hoch có tInh chat k5 
thut, chuyên ngành theo quy djnh cüa pháp 1ut ye ngân sách nhà ni.ràc). 

Di vâi các nàm trong thii k' n dnh ngãn sách, can ci dir toán Trung 
ucmg giao, khá nang can dôi cüa ngân sách dja phwmg, dix toán chi cüa các dja 
phucing, các nhim vii thrçic cap Co thâm quyên giao, diêu kin cu the, dc thu 
cüa trng huyn, thành phô, thj xã; Uy ban than dan tinh trInh Hi dông nhãn 
dan tinh tang mirc chi h trçY them cho dja phixcing trong phi.rcing an phân bô dir 
toán ngân sách trInh Hi dông nhân dan tinh hang näm. 

b) Ngoâi ra, phân b them can cir trên tiêu chI do thj nhu sau: 

+ Do th loai III: 1.500 triu dng/dô thj. 

+ Do thj loai IV: 800 triu dng/dô thj. 

+ Do thj 1oi IV: 500 triu dngIdô thj. 

3. Cp xã 

H trçl kinh phi ho?t dng sir nghip kinh th: 

- Xâ, thj trn: 36,3 triu dnWxa,  thj trnInäm. 

- Phi.r&ng: 51,7 triu dng/phixvngInàm. 

Diu 10. D!nh  mtrc phân b chi siy nghip bão v môi trirông 

Can cir dir toán Trung txcing giao hang näm; Uy ban than dan tinh trInh 
Hi dong nhân dn tinh quyêt djnh không thâp hcin djnh mirc Trung ucing giao, 
bao gOm kinh phi thuc hin các thim viii chi theo quy djnh hin hành. Sâ Tài 
chInh phôi hçip các cci quan, dcm vj can cir nhim vi1 duçYc giao, tInh hInh thc tê 
va khá näng can dôi ngân sách dja phixcing báo cáo Uy ban nhân dan tinh trInh 
Hi dOng nhân dan tinh quyêt djnh trong phucing an phân bô di,r toán ngân sách 
hang näm. Tnong do: H trq chi thirc hin nhim v1i bão v môi tnthng trên dja 
ban xâ, phithng, thj trân: 20 tniu dông/xâ, phi.ring, thj trânlnäm. 

Diu 11. Dnh mirc phân bô chi khác 

1. Phân b chi thung xuyên khác cüa ngân sách cAp tinh can ci khá nàng 
ngân sách cap tinh, Uy ban nhân dan tinh trInh Hi dong nhân dan tinh quyêt 
djnh. 
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2. Các cAp ngân sách dja phung: Phân b theo t' tr9ng bng 0,5% tong 
cac khoân chi thung xuyen dà tInh duc theo mirc phân b dr toán ngân sách 
(theo djnh müc phãn bô tr Diêu 3 den Diêu 10 cüa Quy djnh nay). 

Diu 12. Dr phông ngân sách 

1. Dir phông ngân sách dja phucmg thi thiu không thAp hcyn du toán 
Trung rning giao hang näm. 

2. D.r phông ngân sách cüa tirng huyn, thành ph, thj xa lam cci so tInh 
dinh mrc là 2% tong chi ngân sách huyn. 

3. Can cü vào khá näng can di ngân sách dja phuang va tInh hinh thuc 
tê, cac huyn, thành phô, thj xA chü dng bO trI dir phOng ngân sách dja phucmg 
dam báo theo quy djnh cüa Lut Ngân sách nhà nuOc (t' l dir phông ngãn sách 
các cap tr 2-4% tong chi ngân sách). 

Diu 13. Mt s quy d!nh  khác 

1. Khi các van bàn quy djnh v các ch dO,  chInh sách áp dung ti Quy 
djnh nay duqc sCra dôi, bô sung hoc thay the bang van bàn mOi thi áp dung theo 
các van bàn si'ra doi, bô sung hoc thay the. 

2. Phân b dir toán chi b sung có mvc  tieu tr ngân sách tinh cho ngân 
sách huyn, thành phô, thj xã: 

- Các chInh sách, ch do do Trung trong và Hôi dng nhân dan, Uy ban 
nhan dan tinh ban hành chj.ra duçic dir toán trong djnh mi'rc ban hành theo Ngh 
quyêt nay. Các nhim vii chi do Trung ung quy djnh, kinh phi thirc hiên các 
chi.rcrng trInh miic tiêu vOn sir nghip do ngân sách trung uang bO sung có mic 
tiêu cho ngân sách dja phwmg. 

- Can cir vào k hoch phát trin kinh t - xa hôi cUa các dja phtrmg, khâ 
näng can dOi cüa ngân sách tinh và tirng huyn, thành phô, thj xã hang näm. 
Ngân sách tinh h tr? them kinh phi cho các huyn, thành phô, thj xä dê thrc 
hin mOt  sO nhim vii (h trq khäc phvc hu qua thiên tai; tang cuông co sO v.t 
chat cUa các ngành, linh we; ehinh trang do thj; h trçY khac) theo khá näng cUa 
ngân sách tinh dê giãm bat kho khän eho các huyn, thành phO, thj xä. 

3. Các nàm tip theo trong th&i k' n djnh, nu có bin dng v khã näng 
dam báo can dôi ngân sách va các ché dO quy djnh có lien quan lam ãnh huOng 
den vic thrc hin djnh müc, giao Uy ban nhân dan tinh tOng hçip, báo cáo HOi 
dong nhân dan tinh xem xét, quyet djnh diêu ehinh, bô sung djnh mtrc phân bô 
du toán ngân sách cho phü hcTp./. 
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